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TEMA 1. ÍNDEX: 
1.La resolució de problemes en tecnologia. Solucions 

tècniques 
2.El projecte tècnic 
3.Plànols de fabricació 
4.Vistes d’un objecte 
5.Dibuixos en perspecFva 
6.L’anàlisi d’objectes tecnològics 

  EL PROCÉS TECNOLÒGIC
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COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM ACTIVITATS

CCLI: Competència de comunicació lingüística. 6, 7, 

CMCT: Competència matemàtica i competències 
bàsiques en Ciència i Tecnologia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CD: Competència digital. 6, 7

CAA: Competència de aprendre a aprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CSC: Competències socials i cíviques. 6, 7

SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. 6, 7

CEC: Consciència i expressions culturals. 1, 2
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La resolució de problemes en tecnologia. Solucions 
tècniques. 
Molts problemes es poden solucionar amb l’ajuda de la tecnologia. Per exemple, 
l’emmagatzemament i la distribució d’aigua potable, la conservació d’aliments durant 
llargs períodes de temps o la comunicació entre dos llocs allunyats són qüestions que 
admeten una solució tècnica. 

 

1.1.Fases del procés tecnològic 

1

Sí resol el 
problema

No resol el 
problema
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IdenFficació i definició del problema 
Es realitza un anàlisi i investigació per determinar la naturalesa i els 
condicionants  del problema per arribar a una solució satisfactòria. 

Recerca de solucions 
Una vegada definit el problema, procedim a buscar tot allò que ens 
ajude a resoldre’l. La informació es pot obtenir de manuals tècnics, 
revistes, estadístiques, pàgines web, etc.  

Disseny de la solució 
Tenint en compte tota la informació recollida, passem a la fase de 
disseny, amb la qual es pretén concretar com ha de ser la solució. 
Aquesta fase es realitza mitjançant el dibuix d’esbossos de les 
possibles alternatives que puguen solucionar el problema. Es 
proposen diverses solucions i d’entre elles se’n elegeix una, tot i 
tenint en compte els possibles avantatges i inconvenients de 
cadascuna. 

Planificació de la fabricació 
És una part fonamental del procés tecnològic, en aquesta fase s’han 
de determinar els materials que faran falta, les eines necessàries, la 
distribució de tasques , etc. Tot encaminat a que una vegada 
començat el procés de fabricació aquest siga continu.  

Fabricació i/o construcció d’un protoFp 
Per poder avaluar si l’objecte fabricat resol de manera satisfactòria 
el nostre problema, construïm prototips o maquetes. El prototip és 
un objecte amb les mateixes característiques que el producte final 
amb el qual es fan proves de funcionament. La maqueta és una 
versió a escala reduïda (no tendria sentit construir un pont a escala 
real per a fer proves de resistència) 

Avaluació de la solució 
Encara que durant el procés de construcció es realitzen proves 
parcials, al finalitzar aquest es farà una prova final, on es detecten 
les possibles deficiències de funcionament i es proposen millores. Si 
el prototip no compleix les especificacions del problema, cal tornar a 
la fase de disseny. Si el prototip funciona, es pot passar a la 
fabricació en sèrie i comercialització. 

PRESSUPOST ........€

OK!!
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La memòria tècnica 
La memòria tècnica és un document on es descriu detalladament la solució proposada 
per a resoldre un problema. En ella s’inclouen els següents apartats:  

➡PORTADA: Amb el nom del projecte, l’autor, el curs-grup i una imatge identificativa del 
treball.  

➡ ÍNDEX: 
1.Plantejament del problema: Definició del problema amb tots els condicionats per 
poder arribar a la solució correcta. 
2.Recerca de solucions: Inventari de la informació consultada per a elaborar el  
projecte. 
3.Posada en comú i elecció de la solució: Descripció de les possibles solucions al 
problema plantejat i elecció de la més adequada explicant els  motius. 
4.Disseny: S’inclouen el plànols de conjunt, plànols de peces que s’han de fabricar 
(amb llistat de materials), esquemes elèctrics... 
5.Fabricació i muntatge: Planificació de les operacions que cal fer per a fabricar 
cadascuna de les peces del prototip fins arribar al seu muntatge, inclou també les 
ferramentes i tipus d’unió emprats en cada cas. 
6.Pressupost: Estimació econòmica del cost d’elaboració del projecte. 

7.Valoració i propostes de millora: Valoració del projecte, explicant les  dificultats 
sorgides durant el procés de fabricació, l’anàlisi crític del resultat final, la seua 
aportació positiva a la societat i les possibles millores.  

Els dibuixos de fabricació 
Quan l’objecte que anem a fabricar té diverses peces no es suficient amb un sol dibuix 
per a fer la seua descripció sinó que es necessitaran diversos dibuixos, que complexien 
diferents funcions: 

3.1.Dibuixos o plànols de conjunt 

Representen l’objecte complet, amb totes les peces 
muntades. Es poden fer mitjançant vistes o 
perspectives. 

Aquests tipus de dibuixos s’utilitzen sobre tot quan 
l’objecte està compost de moltes peces. A la figura es 
mostra el conjunt d’una caixa de marxes d’un 
automòbil. 

3

2
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3.2.Dibuixos d’especejament 

Són dibuixos que es realitzen, sobre tot, per a 
facilitar el muntatge i veure la relació entre les 
diferents parts que puga tindre l’objecte. Una 
aplicació molt utilitzada d’aquestos dibuixos són 
els mobles que es pode comprar desmuntats i 
te’ls tens que muntar tu mateix a casa. 

A la figura es pot veure l’especejament d’un 
tornavís a piles. 

Representen les diferents peces que formaran 
l’objecte. Es faran de forma que es puga 
observar com van muntades entre elles. 

3.3.Esquemes 
Representen mitjançant símbols com han de 
connectar-se diferents elements. Un exemple 
són els esquemes dels circuits elèctrics que 
puguen fer falta per a què funcione l’objecte. 

La figura representa el circuit per a fer funcionar 
una bombeta amb un polsador mitjançant un 
relé de doble circuit commutat. 

3.4.El croquis 
El croquis és un dibuix a mà alçada en el qual es 
mantenen les proporcions de l’objecte i a més 
es col·loquen les mesures reals que tindrà 
l’objecte una vegada fabricat. A l’operació de 
posar les mesures se l’anomena acotació i les 
mesures s’anomenen cotes. 

El procés acotar un dibuix està determinat per 
una sèrie de normes, que a més de definir els 
elements que són necessaris per acotar, indica 
quan i on s’han de posar les cotes. 
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Els elements propis de l’acotació són els següents: 

• Línia auxiliar de cota. Són les que delimiten la distància a acotar. 
• Línia de cota. És la línia que es col·loca entre les línies auxiliars. 
• Fletxa. Són els extrems de la línia de cota, han de ser curtes, extretes i plenes. 
• Cota. Són els números que indiquen la mesura, van damunt de la línia de cota si 

aquesta és horitzontal i a l’esquerre si és vertical. 

A la figura es pot veure com s’han de col·locar les 
cotes i quines distàncies s’han de respectar entre 
cotes. 
Com es pot observar les cotes no porten darrere cap 
unitat de mesura, en aquest cas s’ha d’entendre que 
la unitat són mil·límetres (mm). En cas que no 
siguen mm anirà indicada la unitat. 

! Exemples de croquis 

Activitat 1: Tria dos objectes de l’entorn domèstic i fes-ne un croquis de cadascun. 
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Activitat 2: Tria dos objectes de l’entorn domèstic i fes-ne un dibuix d’especejament. 

3.5.Plànols normalitzats 

Són dibuixos fets a escala i traçats amb instruments 
de dibuix o amb ajuda d’aplicacions d’ordinador CAD. 
Es confeccionen d’acord amb criteris de normalització 
en quan a tipus i gruixos de línia, col·locació de les 
cotes, representació de peces seccionades, etc. 

Les vistes d’un objecte 
Són la representació de cadascuna de les cares de l’objecte quan es miren 
perpendicularment, sense tenir en compte la profunditat. 

Un objecte té sis vistes, però per definir-lo perfectament no fa falta dibuixar-les totes, 
normalment amb dues o tres vistes hi ha prou. 
Per dibuixar les vistes d’un objecte es comença elegint una que s’anomena alçat i a 
continuació van dibuixant-se les altres. El nom de les vistes és el que es mostra a 
continuació. 

4
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Cal tenir en compte que cada vista té una única posició respecte de l’alçat, així les vistes 
de l’objecte anterior quedarien col·locades segons es mostra a continuació. 

ALÇAT

Perfil dret

Planta
Alçat posterior

Perfil esquerre

Planta inferior

ALÇAT perfil esquerre alçat posterior

planta

planta inferior

perfil dret
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Activitat 3: Dibuixa les vistes dels objectes següents. 
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Dibuixar en perspectiva 

Dibuixar en perspectiva consisteix en representar un objecte de tres dimensions en una 
superfície que en té dues, de forma que proporcione sensació de profunditat. 

5.1.Perspectiva cavallera 
En aquesta perspectiva es dibuixa sobre tres eixos, els X i Z que formen un angle de 90º 
i l’eix Y que forma un angle de 45º amb els dos anteriors. 

Sobre el pla que formen els eixos XZ es dibuixa l’alçat de l’objecte, i sobre l’eix Y es 
col·loquen les mesures que li donen la profunditat a l’objecte. 

És evident que la perspectiva ha de mantindre l’aspecte real de l’objecte sense 
deformacions visuals que modifiquen la seua aparença. Així en la perspectiva cavallera al 
dibuixar sobre el pla XZ es col·loquen les mesures reals (o a escala) de l’objecte, però les 
mesures que van sobre l’eix Y s’han de reduir ja que en cas contrari la perspectiva sofreix 
una certa deformació. Aquest efecte puguem observar-lo al dibuixar un cub que té 
d’aresta 50 mm en perspectiva cavallera. 

 

Per a evitar aquesta deformació visual les mesures que van sobre 
l’eix Y han de reduir-se multiplicant-se per un factor que va des de 
0,5 a 0,8. A la figura es veu la perspectiva del cub de 50 mm de 
costat, però sobre l’eix Y s’ha aplicat un coeficient reductor de 0,7, i 
per tant tenen una mesura de 35 mm 

5

Dibuixem els eixos Dibuixem la cara 
anterior del cub 

Dibuixem les línies de 
profunditat (50 mm) 

Com es pot observar 
l’objecte pareix més un 
paral·lelepípede que un 
cub



12

1. El procés tecnològic                                               Quadern 2n ESO 

5.2.Perspectiva isomètrica 
Aquesta perspectiva és un cas particular de la perspectiva axonomètrica, en la qual els 
tres eixos estan separats un angle de 120º. 

En aquesta perspectiva no cal aplicar cap coeficient de reducció, ja que al ser la 
separació dels eixos la mateixa, no es produeix la deformació visual de l’objecte. 

 

Procés d’obtenció de la perspectiva isomètrica del cub.  

 

Com es pot veure aquesta, perspectiva es pot dibuixar facilment deixant l’escaire fixe i i col·locant el cartabó  de la forma 
adequada per a obtenir la inclinació de 30º dels eixos. 

Una qüestió que dificulta el treball amb la perspectiva 
isomètrica és el traçat de circumferències, ja que al 
dibuixar-les en perspectiva resulten el·lipses i aquestes no 
es poden traçar amb compàs, encara que hi ha mètodes 
què, amb quatre arcs de circumferència permeten traçar 
una figura, què no sent tècnicament una el·lipse, se sembla 
molt. 

També cal tenir en compte que les el·lipses van orientades 
segons la direcció de l’eix sobre el qual van a dibuixar-se. 
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Activitat 4: Dibuixa la perspectiva isomètrica de les vistes següents. 
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L’anàlisi d’objectes tecnològics 
L’anàlisi d’objectes tecnològics és un mètode molt eficaç per a aprendre la Tecnologia. 
Consisteix en agafar un objecte i fer-ne una anàlisi el més completa possible, identificant 
les peces que el conformen, els materials amb què s’ha fabricat cada peça i el seu 
funcionament. També es poden analitzar altres aspectes de tipus social o econòmic, com 
per exemple el problema o necessitat que satisfà o el preu de venda d’aquest. 

Activitat 5: Quan parlem d’un objecte tecnològic, no és el mateix el mateix  explicar “com s’utilitza” 
que “com funciona”. Aplica aquestos conceptes a una cafetera com la de la figura.  

Com funciona: 

Com s’utilitza: 

6
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Activitat 6: Fixa’t en la cafetera de l’activitat anterior i fes l’anàlisi següent:

A. Fes un dibuix de conjunt el més semblant possible

B. Fes un dibuix d’especejament 



16

1. El procés tecnològic                                               Quadern 2n ESO 

C. Posa-li un número a cada peça del dibuix i emplena la taula següent 

D. Fes una descripció escrita de l’objecte 

Número peça Nom Material


