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Què és la tecnologia?
Fitxa 01

La  tecnologia és  un  conjunt  de  tècniques,  coneixements  i  processos  que  serveixen  per
construir elements que resolen alguna necessitat.

Tenim necessitats
Una necessitat  la  podem entendre com un problema a resoldre.  Pot  ser tan simple  com

mantenir ordenada la taula de treball o tan complexa com mantenir una vida sana i equilibrada.
Moltes vegades la bona resolució d’un problema tecnològic parteix per deixar ben clara la

necessitat. Fins i tot és possible plantejar-nos si la necessitat és la correcta, o si l’hem plantejada bé. 

La tècnica
Les tècniques són sabers pràctics, o procediments, per a obtenir un resultat. Són habilitats.

No requereixen grans coneixements,  però sí  molta  pràctica.  Tradicionalment  van associades  als
oficis i eren de transmissió oral. 

Un  exemple  podria  ser  la  tècnica  per  fer  un  ou  frit.  Qui  més  qui  menys  en  sap,
independentment  dels  coneixements  que  tengui  sobre  combustió  de  gasos  (o  efecte  Joule,  o
Inducció electromagnètica, si és el cas).

I la ciència?
L’ocupació de la ciència és la d’adquirir coneixements. I a més fer-ho de forma sistemàtica

utilitzant el mètode científic. El recordes?

Exercicis:
1.  Fes  una  llista  amb  3  necessitats  bàsiques.  Comenta  com  ho  fas  per  resoldre-les.  Quins
professionals i/o indústries hi ha darrera?

2. Id. amb 3 necessitats que no siguin tan bàsiques.
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3. Comenta les següents afirmacions. Primer anota els teus comentaris i després els que apareguin
en la discussió en grup.

 Un científic que ha passat tota la seva vida cercant un remei contra la SIDA i no l’ha trobat

ha perdut el temps inútilment.

 Tenir Fibra a casa és una necessitat bàsica.

 I el mòbil! El mòbil si que és bàsic.

 El meu padrí era molt bon fuster sense haver anat a classe mai. És un doi haver de passar

anys a l’institut.

Pàgina 2



Tecnologia I

Què és la tecnologia?
Fitxa 01

El procés tecnològic
4.  Imagina’t  que  tens  la  necessitat  de  mantenir
ordenada la teva taula de treball. Aplica el procés
tecnològic. Posau en comú les idees que heu tengut
a la classe.

Exercicis:
5.  Quina  diferència  trobes  que  hi  ha  entre  la  descripció  d’una  necessitat  i  la  descripció  de
requeriments. Posa-ho en comú a classe. 

6. Cerca en el teu entorn algun element on s’ha seguit el procés tecnològic i un altre on trobis que
no.
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L’informe tècnic
Tot el procés anterior és important que quedi documentat. Això ofereix grans avantatges, ja

sigui per detectar errades en el procés o permetre el treball en equip en projectes grans. 
És  evident  que  part  d’aquest  informe s’ha  de fer  necessàriament  abans  de  començar  la

construcció (recerca, generació d’idees, disseny, planificació) i una altra després. 
A més de descriure tot el procés és important que estigui normalitzat, és a dir, que s’ajusti a

una sèrie de normes per a que qualsevol el pugui interpretar. Al llarg del curs insistirem en aquest
tema.

Una estructura típica d’un informe tècnic podria ser:
0. Portada.  Hi ha de constar el nom del projecte, autor, data, curs i grup.

0.1. Índex
1. Descripció  de  requeriments.  Hi  ha  d'aparèixer  la  necessitat  a  resoldre  i  el  que  ha  de  complir  el

projecte.
1.1. Recerca. Conté la informació que tenim sobre el problema a resoldre. Ja sigui a través de llibres,

catàlegs, botigues i comerços especialitzats, per Internet, o demanant opinió a persones expertes.
1.2. Bibliografia. Ressenya de les fonts utilitzades.  En el cas de recerca a Internet, indica les pàgines

visitades.
2. Generació d’idees. A partir de les dades recollides es plantegen diverses possibles solucions, les que

creguis  més  adients,  mirant  sempre  que  estiguin  a  l’abast,  és  a  dir,  que  siguin  realitzables  tant
tècnicament com econòmica, i, és clar,  que es puguin desenvolupar amb el material i  les eines que
tenguis.
2.1. Breu descripció i esbós de cada solució.
2.2. Tria de la millor solució. Has de dir quina de les anteriors has triat. I és important que comentis

perquè l’has triada.
3. Memòria. Ha de contenir tota la informació per descriure el teu  projecte. Des d’una descripció general

per donar una idea fins a la darrera especificació tècnica. 
3.1. Memòria descriptiva. Has de descriure la utilitat de l’objecte, quin és el seu funcionament. I fer

un croquis acotat. 
3.2. Especejament. Dibuix de totes les peces que conformen el projecte, fetes amb els estris de dibuix

escaients, ben acotades i, evidentment, dins el caixetí. Les peces prefabricades (perns, femelles,
motors,...), en principi, no fa falta.

3.3. Llista de materials  emprats  i  pressupost.  Dins  una taula  hi  has  de posar:  Nom,  descripció,
quantitat, preu unitari i preu total.  Han de quedar ben clares les unitats. Per saber el preu hi ha una
llista a disposició a l’aula.

3.4. Eines.
3.5. Procediment de muntatge.  Has de descriure les passes a fer, a quina sessió i qui ho ha de fer (o

qui ho ha fet).
3.6. Test. Descripció del conjunt de proves a que sotmetràs l’objecte per assegurar el seu funcionament

correcte.
3.7. Avaluació  del  procés.  Valora  tot  el  procés  de  disseny  i  construcció.   Remarcant  tant  les

valoracions negatives com les positives. Hi pots posar també els canvis que hi hauries fet si hagués
estat possible i les possibles millores.

I com a recomanacions generals d’entrega, l’has de presentar
 Sempre dins els terminis.
 En  fulls A4,  el text pot estar en fulls  reciclats,  però els dibuixos els has de fer en fulls

blancs.
 Respecta el marges.
 Degudament enquadernat: preferiblement amb grapes, però no en bosses de plàstic ni clips.
 S’ha de poder llegir. És a dir, la lletra s’ha d’entendre i el missatge també.
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