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Introducció pedagògica 

Es planteja el vídeo com a tutorial o guió a seguir per a una pràctica de taller per al curs 

de 2n d’ESO en el Bloc d’Electricitat. 

La pràctica està pensada per a ser duta a terme durant la teoria, és a dir, compaginant 

l’aula ordinària de teoria amb l’aula taller amb la pràctica; el vídeo té com a objectiu 

principal fer de referència en el muntatge d’un objecte tecnològic que serà treballat 

posteriorment amb una fitxa; la pràctica tindrà com a objectiu treballar els objectius 

irrenunciables i els conceptes bàsics del Bloc.  

 

Continguts 

Treballar els conceptes de les magnituds bàsiques de l’electricitat (intensitat, voltatge i 

resistència), així com la seva mesura com a contingut procedimental. Es treballa el 

funcionament dels conmutadors. Es treballen també les habilitats manuals i la destresa. 

És necessari que els alumnes hagin adquirit els coneixement prèvis d’utilització de les 

eines del taller en el curs anterior. També s’ha d’haver adquirit els coneixements de primer 

del disseny i construcció d’objectes així com les propietats bàsiques dels materials 

(conductors, aillants, etc). 

 

Objectius 

Els objectius de la pràctica són: 

- Construir circuits elèctrics. 

- Descobrir el funcionament d’un commutador. 

 

Competències 

- Competència en el tractament de la informació i competència digital: l’alumne 

haurà de veure i interpretar les indicacions del vídeo. 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: l’alumne haurà de 

crear un conmutador amb elements bàsics i quotidians.  

 

Criteris d’avaluació 

- Construcció dels commutadors.  

- Muntatge del circuit i correcte funcionament d’aquest. 

- Realització de la fitxa. 

 

  



Guió del vídeo 

La gran avantatge del vídeo és que l’alumne podrà parar, tornar enrere o tirar endavant 

l’explicació en qualsevol moment; i és que la idea és que l’alumne pugui realitzar la 

pràctica seguint només les indicacions del vídeo. 

En el vídeo es realitza la pràctica en qüestió de manera accelerada amb la música de la 

cançó “We will rock you” de The Queen amb una lletra superposada, encaixada i cantada 

que explica els passos que ha de seguir l’estudiant i algunes advertències de seguretat 

per a realitzar la pràctica amb èxit. 

L’objectiu és que l’alumne tingui un vídeo curt i divertit, que capti l’atenció de l’alumne i 

descriptiu de manera que no requereixi més indicacions de les que es donen. 

El vídeo està estructurat en tres parts,  diferenciades tant visualment com en el contingut. 

Una pantalla negra separa una part de l’altra. La primera part és la referent a la del 

material, es dediquen uns segons al principi del vídeo per a ensenyar el material que serà 

necessari per a la pràctica ja que la preparació abans de començar a treballar és un 

aspecte important. La següent part és la que fa referència a l’explicació del muntatge del 

conmutador. I per últim, la part del muntatge del cablejat elèctric i el que fa referència a les 

magnituds elèctriques. 

 

 

Conclusions 

El vídeo és una eina digital molt ben valorada per l’estudiant nadiu digital, ja que és un 

entorn de treball on l’alumne es troba còmode i és sobretot dinàmica i propera. Un cop 

obtingut el resultat final, ens hem adonat que les indicacions per a realitzar la pràctica 

queden molt més clares en el vídeo que en el dossier que vàrem crear per a l’assignatura 

d’Aprenentatge i ensenyament de la Tecnologia 2. 

Per altra banda, el disseny i l’edició del vídeo no han estat fàcils i tenint en compte el 

temps invertit, no és rentable per a un resultat minimament correcte; així doncs, ens 

plantejem la opció de seguir treballant amb el vídeo com a eina però en un altre format 

més convencional, potser no tan divertit i atractiu per l’alumne però molt més asequible 

temporalment pel docent.  

 

 

Referències 

Per a l’edició del vídeo hem consultat els següents manuals: 

 

-http://www.aulafacil.com/cursos/t850/informatica/edicion-de-video/windows-movie-maker 

-http://www.jesusda.com/docs/ebooks/ebook_tutorial-edicion-de-sonido-con-audacity.pdf 

 

http://www.aulafacil.com/cursos/t850/informatica/edicion-de-video/windows-movie-maker
http://www.jesusda.com/docs/ebooks/ebook_tutorial-edicion-de-sonido-con-audacity.pdf

