
Matèria DIBUIX TÈCNIC I
Títol/Pregunta Dissenyen el camí dels campions?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULATS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar:
1.  Interpretar  elements  o  conjunts  arquitectònics  i  d’enginyeria,
emprant  recursos associats  a la percepció,  estudi,  construcció  i
recerca de formes per analitzar les estructures geomètriques i els
elements tècnics utilitzats.

Aquesta competència específica  es connecta amb els  següents
descriptors  del  perfil  de  sortida:  CCL1,  CCL2,  STEM4,  CD1,
CPSAA4, CC1, CEC1 i CEC2.

2.  Utilitzar  raonaments   inductius,  deductius  i  lògics  en
problemes gràfics i  matemàtics,  aplicant  fonaments de la
geometria  plana  per  resoldre  gràficament  operacions
matemàtiques, relacions, construccions i transformacions.

Aquesta  competència  específica  es  connecta  amb  els
següents descriptors del  perfil  de sortida: CCL2, STEM1,
STEM2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2.

Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1 Analitzar, al llarg de la història, la relació entre les 
matemàtiques i el dibuix geomètric valorant la seva importància en
diferents camps com l’arquitectura o l’enginyeria, des de la 
perspectiva de gènere i la diversitat cultural, emprant 
adequadament el vocabulari específic tècnic i artístic.

Posada en valor de la relació entre el dibuix i la realitat a través de 
la utilització d'escales i proporcions.

Identificació de la realitat a través de les mesures i proporcions, 
utilització de mètodes correctes d'identificació de les parts i 
mesurades.

2.1 Solucionar gràficament càlculs matemàtics i 
transformacions bàsiques aplicant conceptes i propietats de
la geometria plana.

2.2 Traçar gràficament construccions poligonals basant-se 
en les seves propietats i mostrant interès per la precisió, 
claredat i neteja.

2.3 Resoldre gràficament tangències i traçar corbes aplicant
les seves propietats amb rigor amb la seva execució.



Sabers bàsics:
- Desenvolupament històric del dibuix tècnic. Camps d’acció i aplicacions: dibuix arquitectònic, mecànic, elèctric, geològic, 
urbanístic, disseny.
- Construccions geomètriques fonamentals: llocs geomètrics, traçat de paral·leles i perpendiculars, angles, operacions amb 
segments i angles.
- Construcció de polígons regulars e irregulars.
- Traçat de circumferències.
- Traçat tangències bàsiques i de corbes  tècniques.
- Interès pel rigor en els raonaments, precisió, claredat i neteja en les execucions.

Context/contextos: Escolar Social Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:
Noms com Jorge Lorenzo, Lluís Salom, Joan Mir, Izan Guevara, Augusto Fernàndez i altres estan portant amb gran èxit el nom de 
les nostres illes pels circuits de motociclisme de tot el món, la majoria han estat o seran campions del món en diferents categories. 
Perquè continuï creixent l'afició i vagin apareixent noves figures, ens plantegem la construcció d'un nou circuit de carreres, tant per a
cotxes com per a motos.
A la vista dels diferents circuits ens adonem que malgrat la complexitat de les seves formes, aquestes es redueixen a rectes i corbes
tangents a aquestes rectes.
A partir de l’expressió «Pista per als campions», es planteja el disseny d’un circuit de carreres a partir de l'aplicació de les propietats 
fonamentals de les tangències i enllaços i la seva aplicació amb les corbes tècniques.
En aquesta situació d’aprenentatge és fonamental l’assimilació de les propietats de les tangències, i la seva aplicació en els 
diferents camps del disseny, així com la correcta utilització de les eines de dibuix tècnic i la necessitat de realitzar els traços amb 
una precisió exquisida. És per aquest motiu que es planteja un model prou conegut, a la fi de trobar la seva aplicació pràctica i 
comprensió.

Instruccions i materials:
1. Introducció del motiu de la situació i relació amb els sabers bàsics.
2. Explicació de sabers bàsics.
3. Concreció d’objectius finals i realització de bases d’orientació.
4. Plantejaments d’activitats. Es plantegen activitats obertes, cooperatives i relaciones amb els descriptors de sortida i s’utilitzen els 
criteris d’avaluació corresponents per valorar el nivell d’assoliment dels descriptors.
5. Creació d'un catàleg de tipologies i anàlisis del tipus de tangències i enllaços utilitzats en algun dels exemples. Croquisació de les
solucions trobades.



6. Recerca avançada a internet de tangències en art i arquitectura, selecció d’informació, organització i transmissió al grup classe. 
Relació amb les troballes obtingudes.
7. Aplicació dels coneixements obtinguts en el disseny d’un circuit de carreres.

Els materials i recursos necessaris per realitzar aquesta situació d’aprenentatge són:
Paper bàsic A4 i A3.
Llapis de grafit adequat per a la realització de croquis, goma, llapis 2H per a treballs finals.
Compàs i joc d’escaires.
Ordinador personal per realitzar recerca avançada

Material que aporta el centre:
Paral·lex
Projector amb connexió a la xarxa

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts
1. Introducció de la situació i avaluació inicial.
2. Exposició de sabers a partir de la proposta.
3. Realització d’activitats d’estructuració de coneixements i retroacció per part del professor.
4. Activitats d’aplicació dels sabers. 

Els alumnes s’organitzen depenent del moment i del tipus d’activitat en gran grup, en grups cooperatius i individualment, depenent 
del tipus de tasca que estiguin destinats a fer a cada moment concret.
El producte final serà un disseny que s'adequarà el més possible a les característiques de l'entorn i de l'alumnat.

TASQUES: Les tasques es desenvoluparan a partir de les explicacions de classe, el seguiment del llibre de text Dibuix Tècnic I 
d'Editorial Casals i de les activitats, vídeos de reforç, etc, que es recomanin per part del professor.

1. Construccions fonamentals: mediatriu, bisectriu, arc capaç
2. Traçat de paral·leles i perpendiculars
3. Angles: tipus i traçats. Operacions.
4. Suma, resta, producte i divisió de segments.
5. Polígons. Classificació. Construcció de polígons regulars a partir del radi i a partir del costat.
6. La circumferència, propietats i rectificació.
7. Traçat de tangents.
8. Traçat d’enllaços.



9. Disseny i representació del producte final amb una aproximació al pressupost per a la construcció de la pista de competició.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.
El professor valida en tot moment les tasques i els procediments. Les propostes son retornades als alumnes amb les propostes de 
millora en base a la rúbrica corresponent i als criteris d’avaluació, coavaluació i autoavaluació establerts.

Claus per implicar els alumnes en el procés d’avaluació:

1 Compartir amb els alumnes els objectius d’aprenentatge i saber quins són els seus coneixements previs. Així, podran enfocar el 
seu aprenentatge.
2 Compartir quins són els criteris de qualitat, aquells aspectes o passos que han de seguir per fer correctament una activitat. Per a 
això, podem fer servir instruments d’avaluació que els ajudin a registrar aquests criteris i fer així un seguiment visual de com van. És
recomanable dissenyar aquests instruments juntament amb els alumnes, provar-los per assegurar-nos que són útils i millorar-los si 
és necessari.
3 Oferir moments perquè els alumnes utilitzin els instruments que hem dissenyat amb ells i puguin valorar així el seu propi 
aprenentatge, tant respecte als sabers com al procés. Després, el millor és oferir oportunitats perquè puguin millorar, aplicar de nou 
els aprenentatges i afermar aquests coneixements.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.
L’avaluació s’ha d’entendre com una oportunitat de millora i evolució personal i individual, és per aquest motiu que es realitza amb 
dos objectius primordials:
- L’alumnat ha de prendre consciència del seu propi procés d’aprenentatge, és per aquest motiu que s’estableixen unes bases 
d’orientació per tal que s'auto-regulin. Detectar les fortaleses, dificultats i erros al llarg del procés per poder regular-les i superar-les.
- Comprovar allò que s’ha après i valorar els resultats per poder orientar els alumnes. Conèixer el punt de partida (conèixer el grau 
d’adquisició de les competències específiques mitjançant criteris d’avaluació.

L'avaluació tindrà un caràcter formatiu i per a això es dissenyarà amb les següents pautes:

1 Planificar l’avaluació mitjançant la Programació d’aula.
2 Recollir evidències d’aprenentatge amb indicadors d’observació (activitats, presentacions, etc.) per veure els acompliments en 
directe a l’aula. Les fitxes, les proves, el portfolio i els productes finals dels projectes també ajudaran a observar els acompliments 
en les produccions.
3 Analitzar i prendre decisions gràcies a les rúbriques de criteris d’avaluació, que permeten valorar el nivell de cada alumne amb 
tota la informació recollida. 
4 Definir i comunicar els resultats a alumnes i famílies.




