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1.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

És  un  projecte  interdisiplinar  on  hi  col.laboren  per  dir-ho  d’alguna  manera  dos
matèries: la matèria de tecnologies i la matèria d’ampliació d’anglès. Des del inici
que ja hi ha unes pautes del que ha d’acabar sent el producte final: un hort vertical
construït amb material totalment reciclat (palets).
L’alumnat treballa amb grups i aquests han estat elaborats pel professorat.  A cada
fitxa que se li ha proporcionat a l’alumne hi hagut sempre una recerca d’informació
guiada.
Aquesta programació només fa referència a la matèria de tecnologia.  En cap cas,
abarca la matèria d’ampliació d’anglès.

OBJECTIUS
D’APRENENTATGE O

APRENENTATGES
CRITERIS D’AVALUACIÓ1 ÀMBITS

DIMENSIONS

1
Obtenir la informació 
explícita i rellevant

1 Organtizar i valorar la 
informació de fonts 
diversificades

Lingüístic

2 Obtenir la informació explícita i
rellevant

Lingüístic

2 Produir textos orals amb 
coherència 

3 Produir textos orals ben 
organtizats i enllaçats

Lingüístic

4 Parlar amb correcció lingüística,
correcta i fer ús d’elements no 
verbals.

Lingüístic

3 Utilitzar les aplicacions 
d’edició de textos i 
presentacions multimèdia i 
tractament de dades 
numèriques per a la producció
de documents digitals

5 Elaborar documents fent ús de 
les funcions més bàsiques del 
editor de text i presentacions 
multimèdia-

Digital

4 Cercar, contrastar i 
seleccionar informació digital 
adequada per al treball a 
realitzar, tot considerant 
diverses fonts i mitjans 
digitals.

6 Realitzar cerques bàsiques i 
seleccionar informació rellevant
considerant diverses fonts.

Digital

5 Utilitzar objectes tecnològics 
de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu 

7 Utilitzar amb seguretat les eines
del taller de tecnologia 

Científicotecnolò
gic

1



funcionament, manteniment i 
accions per fer per minimitzar
els riscos en la manipulació 
del impacte ambiental

6 Analitzar sistemes tecnològics 8 Identificar la transformació més
important que es produeix en un
sistema tecnològic  mitjançant 
l’observació dels components 
del sistema, així com les 
millores que aporta els efectes 
mediambientals que provoca. 

Científicotecnolò
gic

7 Adaptar mesures amb criteris 
científics que evitin o 
minimitzin els impatctes 
mediambientals derivats de la 
intervenció humana.

13 Identificar els principals factors 
que cal tenir en compte per 
evitar el consum desmesurat 
d’un recurs natural i per aplicar 
les mesures d’esltavi i consum 
adequades.

Cinetíficotecnolò
gic/ Àmbit medi 
ambiental

2.COMPETÈNCIES

ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CATALÀ

Dimensió
comprensió lectora

Dimensió
expressió escrita

Dimensió
comunicació oral Dimensió literària

Dimensió
plurilingüe i
intercultural

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC

Dimensió indagació de fenòmens
naturals i de la vida quotidiana

D. objectes i s.
tecnològics de la
vida quotidiana

Dimensió
medi

ambient

Dimensió salut

ÀMBIT DIGITAL

Dimensió instruments i
aplicacions

D. tractament de la
informació i organització
dels entorns de treball i

aprenentatge

Dimensió
comunicació

interpersonal i
col·laboració

Dimensió ciutadania,
hàbits, civisme i identitat

digital



3.CONTINGUTS

Continguts Matèria

1.Objectes tecnològics de la vida quotidiana. Tecnologia

2.Disseny i construcció d’objectes tecnològics Tecnologia

3.Model d’èsser viu Ciències
experimentals

4.Tractament de la informació Informàtica

5.Entorns de treball col.laboratius Informàtica

3.TEMPORITZACIÓ

Té una durada de dos trimestres. Al primer trimestre es treballa amb el disseny de
l’hort vertical. I el segon trimestre es treball amb la plantació de les plantes. Amb una
càrrega lectiva de 21 hores cada trimestre.


