
  INS MARIANAO_Tecnologia 
  Deures Confinament 1r d’ESO 
 
Estimats alumnes de 1r d’ESO C,  

La feina per a aquests dies de Tecno són les següents fitxes que estan al Moodle, en aquest 

ordre: 

- Fitxes de Les Eines del Taller ( no les feu totes de cop, repartiu-les en els dies de 

confinament!) 

- Fitxa: La vida secreta dels mòbils. 

- Fitxa: Quant fa el passadís de casa?  

Ànims i si pel que sigui heu perdut la clau d’entrada a Moodle, aviseu-me i la busquem o us passo 

els arxius.  



 - DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UNA LÀMPADA - 

Com sabeu, donada l’actual situació haurem de treballar des de casa. A tecnologia, començarem el disseny i construcció 
d’una làmpada.  
Necessito que durant aquests dies penseu i elaboreu el disseny de la làmpada que voldreu construir. 
 
Cal tenir present algunes consideracions: 
 
- Ha de ser un disseny que pugueu construir al taller, és a dir, penseu quines eines tenim i quins materials podem 
treballar amb elles. 
 
- Cerqueu quin tipus de bombetes existeixen actualment, i decidiu quina utilitzareu.  
 

- Es poden utilitzar materials reciclats, per tal de vetllar pel medi ambient. 
 

- Es pot fer individualment o per parelles. Podeu pensar més d’un disseny i en cas de fer-ho en parelles, parleu-ne. 
 
• Tasca a realitzar: 
 

- Cercar a internet idees i possibles dissenys, òbviament us el podeu inventar, es premiarà l’originalitat, però 
certes webs us poden inspirar. 

- Realitzar un esborrany amb les mides reals. 
- Elaborar la llista de material que necessitareu/utilitzareu. 
- Començar a omplir la plantilla donada, hauràs d’ajuntar l’esborrany, aquest es pot fer a mà o en ordinador. 
- Començar a pensar amb quina plataforma fareu l’anunci. 

 
•  Al final del projecte caldrà entregar: 
 - Làmpada construïda. 
 - Croquis de la làmpada amb les mides. 
 - Full del procés de DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UNA LÀMPADA. Full A3. 
 - Anunci de la làmpada. Podeu utilitzar la plataforma o App que desitgeu (per ex. TikTok). Haurà de constar-
 hi com a mínim un eslògan o frase atractiva pel client, s’hi ha de veure la làmpada acabada i el preu de 
 venta de la mateixa. 
 - Rúbriques d’avaluació. 

 

- Per qualsevol cosa que pugueu necessitar podeu contactar amb mi per correu electrònic: nfarras4@xtec.cat 
 



Objectius: Planificació: 

 - DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UNA LÀMPADA - 

Recerca disseny  (TIC): 

DIA OPERACIÓ REALITZADA 
MATERIALS 
UTILITZATS 

EINES I ESTRIS DEL 
TALLER UTILITZATS 

TEMPS 
APROXIMAT 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

SESSIÓ (DIA) TREBALLS REALITZATS 
PROBLEMES I 
IMPREVISTOS 

SOLUCIONS 
ADOPTADES 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 

   

 

DIARI TÈCNIC 

FULL DE PROCÉS 

Relació de materials utilitzats: 

Impacte ambiental: 



Nom empresa venedora: 

Adreça: 

Telèfon: 

E-mail: 

Data Núm. factura 

    

QUANTITAT CONCEPTE PREU UNITARI VALOR TOTAL 

  

  

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Subtotal   

IVA 21%   

TOTAL   

Model de factura Avaluació: 

Procés de construcció: 

La professora facilitarà unes 
rúbriques per tal de fer 
autoavaluació i co-avaluació. 



  INS MARIANAO_Tecnologia 
  Deures Confinament 4t d’ESO 
 
Estimats alumnes d’informàtica,  

La feina per a aquests dies de la matèria estarà penjada al Moodle d’Informàtica. Necessitareu 

auriculars i micròfon per portar-la a terme. Si no teniu micro us podeu gravar amb la gravadora 

del mòbil i hi haurà una tasca que expliqui com passar d’arxiu de gravadora a arxiu mp3.  

Setmana del 16 al 20 de març: entregues de les tasques teoria ( alguns ja la vau fer a classe), 

tasca 2 a la 4. 

Setmana del 23 al 27 de març: tasques 4 a la 7.  

Són totes bastant guiades, no hauríeu de tenir problemes en fer-les. No fer les tasques comptarà 

negativament per la 3ª Avaluació. 

Per l’alumnat que tenia suspesa la 1ª Avaluació, hi haurà un dossier amb exercicis per recuperar. 

El rebreu per correu properament.  

Podeu consultar els dubtes via correu electrònic o via correu Moodle.  

Una abraçada, ens veiem aviat!  


