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I. TECNOLOGIA, CIÈNCIA Y TÈCNICA 
La paraula Tecnologia es d'origen grec, formada per les paraules tecne (art, tècniques o ofici) 
i logos (conjunt de saberes o tractat). La paraula tecnologia data del s. XVIII quan els 
mètodes de producció es van fer sistemàtics, i ciència i tècnica es relacionen estretament 
entre si; existint el desig d'aplicar un enfoque científic a determinats problemes socials o 
necessitats. Per tant, per a poder entendre millor la definició de tecnologia, hem de definir 
prèviament els conceptes de ciència i tècnica: 

• Ciència: és el conjunt de coneixements que té el ser humà del món, de la natura... 
Exemples: la Biologia, la Física, la Medicina, la Genètica... 

• Tècnica: són les habilitats o destreses, tot allò que sabem fer. Exemples: construir 
un pont, llaurar un camp, unir dos peces de fusta, soldar dos peces metàl·liques, 
fabricar qualsevol objecte... 

• Tecnologia : Conjunt de coneixements que aporta la Ciència i processos que aporta 
la tècnica que tenen com a objecte la producció de béns i servicis; sempre que dites 
béns i servicis responguen a les necessitats de la societat.  

Dit d'una altra manera, la tecnologia s'encarrega de produir objectes i de desenrotllar 
sistemes que resolguen els problemes i necessitats sorgits en una societat determinada. 
Per a aconseguir-ho relaciona la tècnica, la ciència i l'estructura social.  

Les tecnologies són els mitjans per a satisfer les necessitats i desitjos humans. Són 
funcionals, permeten resoldre problemes pràctics i en el procés de fer-ho, transformen el 
món que ens rodeja fent-ho més previsible, creixentment artificial i provocant al mateix 
temps grans conseqüències socials i ambientals que, en general, no són igualment desitjables 
per a tots els afectats. Les tecnologies no són bones ni roïnes, sinó ho seran en funció de l'ús 
que se'ls dóna.   
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NECESSITAT 

Identificar  el  problema  o  
necessitat i els condicionants 

 
Recopilar  informació  i  analitzar 

els antecedents 

 
IDEA O 

SOLUCIÓ 

Propondre una o varies solucions 

Posar en comú i triar la millor 
solució 

 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT  
DE LA IDEA O 
PLANIFICACIÓ 

Dissenyar la idea o solució 

Prever les necessitats  de 
material, ferramentes i ma d'obra 

Prever els temps i planificar la 
construcció 

Elaborar pressupost 

CONSTRUCCIÓ Fabricar l’objecte 

ANÀLISI DE 
L ’OBJECTE O 
VERIFICACIÓ 

 
Avaluar l’objecte construit 

MEMÒRIA DE 
FABRICACIÓ 

Redactar la memòria de fabricació 

 

Exemple construcció d'una vivenda: l'arquitecte obté del seu client informació sobre els condicionants: 
tipus de vivenda, núm. d’altures, núm. d’habitacions, banys, pressupost aproximat i altres necessitats 
específiques 

II. EL PROCÉS TECNOLÒGIC I LES SEUES FASES  
S'entén procés tecnològic com el conjunt d'etapes o fases involucrades en el desenrotllament 
d'una solució tecnològica a un problema o necessitat.  

Per tant, per a desenrotllar una solució tecnològica hem de seguir una sèrie ordenada d'etapes 
que s'esquematitzen en la figura de baix, on dins de cada fase s'han de realitzar les 
operacions oportunes. 

Alhora que estudiem cada una de les fases del procés tecnològic analitzarem un procés de 
forma pràctica: el procés de construcció d'una vivenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.NECESSITAT O PROBLEMA 
1.1. Identificar  el  problema  o  necessitat i els condicionants 

Abans de començar un projecte hem de plantejar-nos quina és la necessitat o problema que 
volem solucionar. Una vegada identificada la necessitat, hem d'aprofundir en ella de manera 
que la acotem (delimitem) el millor possible, amb el propòsit de facilitar etapes posteriors. 
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Exemple: De les diverses solucions, obertes a suggeriments i correccions, es modifiquen fins a arribar a una única 
solució. 

Exemple: L'arquitecte busca informació sobre el clima, el terreny, l'orientació més favorable, tipus de vivendes, 
materials de la zona, dimensions màximes permeses i altres dades que ajudaran a dissenyar la vivenda. 

Exemple: l'arquitecte realitzarà una sèrie d'esbossos (dibuixos) que complisquen totes les condicions 
identificades en la fase anterior. Per a això emprarà els mitjans necessaris perquè els dibuixos siguen molt 
atractius per al client i li transmeten el resultat final de l'obra. L’arquitecte proposa diferents solucions. 

1.2. Recopilació d'informació i anàlisi d'antecedents: 

En la següent fase hem d'estudiar casos semblants i de les solucions donades amb 
anterioritat a problemes semblants al nostre, així com buscar informació sobre aspectes 
tècnics que puguen afectar el procés.  

El buscar informació i estudiar casos semblants ens permetrà triar entre múltiples solucions; 
havent de prendre com a model la o les que millor s'aproxime a les nostres necessitats, 
introduint en fases posteriors les modificacions oportunes a fi d'adaptar-la a les nostres 
necessitats. 

 

 

 

 

2. IDEA O SOLUCIÓ 
2.1. Proposta d’una o diverses solucions 

Una vegada buscada tota la informació, es podran proposar diverses solucions. Per això, 
partint dels models existents començarem a dibuixar variacions que els adapten a les nostres 
necessitats, a explorar la possibilitat d'emprar nous materials, a introduir xicotetes 
variacions o mesclar models diferents que ens interessen. Hem de procurar que els dibuixos 
siguen el més clar i atractius possibles, a fi que siguen fàcilment comprensible i podem 
comunicar clarament la nostra idea al client o als nostres companys. 

 

 

 

 

2.2. Posada  en  comú  i  elecció  de  la  millor solució 

En aquesta fase del procés haurà d'ajuntar totes les possibles solucions donades al nostre 
problema o necessitat; havent de triar una d'elles en funció de la senzillesa d'execució, baix 
cost, raons estètiques... A nivell aula taller sol passar que ens agrade el nostre disseny o que 
no sabem per qual decidir-nos. Una solució molt bona és el de mesclar diversos dissenys per a 
elaborar el definitiu. 
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Exemple: l'arquitecte elabora la memòria tècnica de l'edifici, on figura tots i cada un dels materials a emprar en 
cada un dels diferents compartiments de l'edifici, com per exemple el material dels sòls en banys, cuina, saló, 
habitacions, replans, portal, garatge... 

Exemple: L'arquitecte i el seu equip elaborarà els dibuixos, plànols...etc El pla junt amb la memòria tècnica haurà 
d'incloure tota la informació (dimensions i materials) necessària per a la construcció de la vivenda 

3. DESENVOLUPAMENT DE LA IDEA O 
PLANIFICACIÓ 
3.1. Disseny de la idea 

Abans de començar la construcció hem de conéixer com 
realitzarem cadascuna de les peces que ho componen. Per a això 
utilitzem el dibuix tècnic (plànols), que han d'aportar molta informació. El dibuix ha d'incloure 
informació sobre les dimensions, colors, textures... tenint en compte els materials amb què 
se'n va a treballar. 

 

 

 

3.2. Preveure les necessitats de material, ferramentes i mà d'obra: 

La grandària, l'aspecte i el funcionament de l'objecte tecnològic ja va quedar definit en fases 
anteriors, per la qual cosa la següent fase serà triar els materials adequats per a fabricar-ho. 
Els objectes han de ser fabricat amb un tipus de material que reunisca determinades 
característiques o propietats, i que siga adequat per a la funció que vaja a dónes emprar. 
Empraries paper per a construir un pont, per molt ben dibuixat que estiguera este?  

Els materials triats per a les diferents peces del nostre objecte determinen les ferramentes 
que han d'emprar-se (no s'empren les mateixa ferramentes per a tallar paper, fusta, plàstic, 
metalls, materials petris, materials ceràmics...).  

Finalment, i triades les ferramentes, caldrà seleccionar el personal que utilitzarà eixes 
ferramentes. Dita personal ve condicionat per les ferramentes, ja que no tot el món sap 
emprar totes les ferramentes.  

 

 

 

 

3.3. Previsió de temps i pla de construcció (QUÈ, QUI, COM I QUAN) 

Ha d'intentar conéixer-se amb anterioritat l'orde i la duració del treball , així com la persona 
o persones que faran cada treball (especialització del treball) , la forma en què ho faran i quan 
ho faran. En esta etapa del procés tecnològic es definirà: 

✔ QUÈ es farà 

✔ QUI el farà 

✔ COM es farà 

✔ QUAN es farà 
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Exemple: En el cas d'una casa l'arquitecte, aparellador i cap d'obra coordinen els treballs emprant el llibre 
d'ordes on s'arrepleguen totes les instruccions i modificacions que no figuren en els plans. El cap d'obra 
s'encarregarà de coordinar als distints obrers i especialistes que intervenen en el procés, tindre a punt els 
materials i màquines necessàries, supervisar que els treballs es realitzen correctament, i que es complisquen les 
normes d'Higiene i Seguretat. 

Exemple: L'arquitecte i aparellador definixen el pla d'obra especificant l'orde i les duracions dels diferents 
treballs: neteja del terreny, realització del clot, col·locar els fonaments, col·locació de la grua, realització de 
l'estructura, tancat de l'estructura i de la fatxada, divisió de cada planta..... Té cap sentit que el fuster 
començara a treballar abans de que estigueren les parets? 

Exemple: En el cas de la vivenda, l'arquitecte ha d'especificar els preus de tots els conceptes en la memòria tècnica de 
l'edifici 

 

3.4. Pressupost 

El pressupost és un document que arreplega el preu dels materials, ferramentes, màquines i 
de la mà d'obra a utilitzar perquè es puga calcular el cost de mode aproximat i amb antelació. 
D'esta manera, podem decidir si resulta rendible la seua construcció o, si al contrari, seria 
millor triar altres materials o models que abaratisquen l'objecte. En el cas de l'aula-taller per 
a elaborar el pressupost s'ha de conéixer el preu i la quantitat dels materials que utilitzarem, 
per a la qual cosa hem de tindre molt ben especificat en apartats anteriors el que 
necessitarem. 

 

 

 

4.CONSTRUCCIÓ O FABRICACIÓ 
Fase que consistix a fabricar l'objecte real segons el disseny i pla de treball establit 
prèviament. En esta etapa es posen en joc les distintes tècniques de treball per a treballar els 
materials emprant les distintes ferramentes i materials. Si durant la construcció sorgix alguna 
necessitat de canviar el disseny d'alguna peça, el canvi haurà de reflectir-se en un pla de 
modificació. A més, caldrà portar al dia una memòria de construcció per a saber què s'ha fet 
cada dia, qui ho ha fet, quins problemes s'han presentat, quines solucions s'ha donat al 
problema, com es podia haver millorat el trabajo.... Durant la construcció és molt important 
seguir les normes de Seguretat i Higiene, així com emprar els equips de protecció individual i 
col·lectiva. 

 

5. ANÀLISI O VERIFICACIÓ DE L’OBJECTE 
Fase que servix per a comprovar si l'objecte construït resol el problema o necessitat proposat. 
En cas negatiu cal estudiar en que part del procés s'ha fallat i tornar a començar el procés en 
eixe punt.  
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Exemple: al terme de la construcció de la vivenda, esta ha de passar una inspecció per part dels tècnics de 
l'Ajuntament, els quals concediran la cèdula d'habitabilitat si complix les condicions necessàries. 

 

 

 

 

 

6.MEMÒRIA DE FABRICACIÓ 

Amb tots els documents elaborats al llarg del procés es confecciona una memòria de 
construcció de l'objecte que arreplega estos documents a més de: 

✔  Portada: títol del projecte, nom de la empresa, data d’entrega…  

✔  Índex: amb el contingut i la paginació 

✔  Full d’incidències: on s'expliquen els problemes que troben sorgit i com s'han solucionat 

✔  Instruccions d’ús i manteniment de l’objecte 

La memòria de fabricació servix per a deixar constància del procés per a poder repetir-ho, 
així com per a la seua divulgació. 
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III. ANÀLISI D’OBJECTES TECNOLÒGICS 
Permet entendre el funcionament dels objectes tecnològics i facilita posteriors 
desenvolupaments del producte. Cal realitzar el anàlisi sota diferents punts de vista.  

Una forma molt útil de fer l’anàlisi d’un objecte es responent a unes preguntes per a després 
fer una redacció, integrant els dibuixos necessaris. 

 

PREGUNTES 

✔  Anàlisi Morfològic (formal); on s’analitzen: 
• Quina forma té? (esfèrica, cònica, quadrada…) 
• Quines  són les seues dimensions? (altura, amplària, profunditat…) 
• Quina és la seua textura, color i proporcions? 

 Fonamentals els dibuixos i/o plànols de l’objecte (la major informació possible) 

✔  Anàlisi Tècnic; entre altres coses s’analitzen: 
• En quins principis físics es basa el seu funcionament?  
• Quins altres objectes compleixen la mateixa funció? 
• Quines peces el formen (i el seu material)? 
• Cóm s’uneixen les peces?  
• Cóm es fabrica? (tècniques, materials, eines i màquines emprades) 
• Què dimensions han d’estar normalitzades? 

✔  Anàlisi Funcional; que avaluarà: 
• Per a què serveix i cóm funciona?  
• Quina és la funció de les diferents parts? 
• És ergonòmic? (si s’adapta al entorn i als usuaris) 
• Necessita manteniment? 
• Quins riscs porta el seu ús (en tant a la seguretat)? 

✔  Anàlisi Econòmic i Sociològic (socioeconòmic): s’avaluaran, entre altres: 
• Quina necessitat satisfà? 
• Cóm feien abans de l’existència de l’objecte? 
• Quines conseqüències socials i mediambientals té la seua utilització?   
• Quin és el cost de fabricació? 
• Cóm es comercialitza i quin es el preu de venda al públic?  
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  EXERCICIS TEMA 1: EL PROCÉS TECNOLÒGIC.  
 
1. Defineix: 

a. Ciència: 
 
 
 
 

b. Tècnica:  
 
 
 
 
 

c. Tecnologia: 
 
 
 
 
 

d. Procés tecnològic: 
 
 

 
 
2. Fes un llistat del menys 6 objectes tecnològics que s’utilitzen per a facilitar el treball 

a casa i indica que necessitat cobreix cadascú. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Per a cada una de les següents necessitats enumera almenys cinc productes 

tecnològics desenrotllats per a solucionar-los: 
Necesitat Objecte tecnològic 

Transport  

Comunicació  

Vivenda  

Treball  

Cuinar  
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4. Realitza un resum de les fases del procés tecnològic (ompli la taula amb les idees més 

importants, explicades amb les teues paraules. 

1. NECESSITAT 

1.1 Identificar  el  problema  
o  necessitat i els 

condicionants 
 

 

1.2 Recopilar  informació  i  
analitzar els antecedents 

 

2. IDEA O 
SOLUCIÓ 

2.1 Proposar una o varies 
solucions 

 

2.2 Posar en comú i triar la 
millor solució 

 

3. 
DESENVOLUPAM
ENT DE LA IDEA 
O PLANIFICACIÓ 

3.1 Dissenyar la idea o solució  

3.2 Preveure les necessitats  
de material, ferramentes i ma 
d'obra 

 

3.3 Preveure els temps i 
planificar la construcció 

 

3.4 Elaborar pressupost  

4. 
CONSTRUCCIÓ 

4 Fabricar l’objecte  

5. ANÀLISI DE 
OBJECTE O 

VERIFICACIÓ 

 
5 Avaluar l’objecte construit 

 

6. MEMÒRIA 

6 Redactar la memòria de 
fabricació 
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5. A continuació figuren diverses fases del procés tecnològic. Ordena-les 
cronològicament (en el temps)  

✔Dissenyar l'objecte  

✔Elaborar el pressupost 

✔Preveure les necessitats de materials 

✔Preveure els temps i elaborar el pla de construcció (què, qui, com i quan)  

✔Preveure les necessitats de ferramentes.  

✔Identificar el problema o necessitat 

✔Construir l'objecte. 

✔Planificar la construcció de l'objecte segons la idea. 

✔Tindre una idea de com solucionar el problema o necessitat.  

✔Analitzar l’objecte construït 

✔Construir l'objecte 

 
6. Identifica cadascuna d'estes imatges amb una etapa del procés tecnològic i ordena-les 

cronològicament:  
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7. Completa el següent anàlisi: 

ANÀLISI FORMAL ANÀLISI TÉCNIC 
ANÀLISI 

FUNCIONAL 
ANÀLISI 

SOCIOECONÒMIC 
 
Color: Gris 
Forma: Volumètrica 

 
Peces que componen 
l’objecte: 

Fulla 

 

Caragol 
 
 
 
 
 
 
Dimensions: 2,5 cm de 
llargària 
1,5 cm de amplària - 1 cm 
d’alt. 
 
Grandària: xicotet, 
depenent del model. 
 

 
Amb quins materials està 
fet?  
Cadascuna de les peces 
està fabricada de acer. 
 
Cóm s’uneixen les peces? 
La unió de les peces es fa 
al caragolar la fulla amb el 
caragol en la base. 
 
Tècniques de fabricació: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cóm funciona? 
Es fica la punta del llapis 
en l'orifici de la maquineta 
de fer punta i es gira el 
llapis amb una mà mentre 
se sosté fix amb l'altra: la 
fulla dins del maquineta 
de fer punta afaita 
gradualment la fusta del 
llapis, esmolant així la 
punta. La borumballa 
eixirà immediatament a 
l'exterior del maquineta de 
fer punta. 
 
Quin tipus de energia 
utilitza? 
Energia mecànica 
proporcionada per l’usuari 
al fer girar, 
avançar o retrocedir el 
llapis o color. 
 
Riscs en la utilització:  
Les persones que trauen 
punta atropelladament 
sense veure, trenquen 
molt sovint les puntes dels 
seus llapis, disminuint així 
la vida útil dels mateixos, 
podent evitar-se açò al fer-
ho amb atenció. 

 
Quin és el preu de 
l’objecte? 
Entre 0,5 € y 5€,  depenent 
del model. 
 
Quines necessitats 
satisfà?  
La funció principal d'un 
maquineta de fer punta és 
facilitar-nos l'obtenció de 
punta dels llapis 
Què persones l’utilitzen? 
Els estudiants i docents 
en les seues activitats 
escolars. Personal en les 
oficines usen llapis pel 
que també utilitzen 
maquineta de fer punta. 
Dibuixants. 
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8. Completa el següent anàlisi: 
OBJECTE 
Tisores 

 

MORFOLÓGIC 
• Peces de l’objecte 
• Forma exterior. 
• Dimensions 
aproximades. 

TÈCNIC 
• Material emprat en la seua 

fabricació. 
• Cóm se s’uneixen les 

peces. 
• Principis físics de 

funcionament 

FUNCIONAL 
• Per a què serveix? 
• Cóm funciona? 
• Cóm s’utilitza? 

• Riscs en la seua utilització 

SOCIOECONÓMICO 
• Necessitat a la que respon 

l’ objecte. 
• Cóm s’ha resolt aquesta 
necessitat en la historia? 
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9. Completa el següent anàlisi: 
OBJECTE  

 
MORFOLÓGIC 

• Peces de l’objecte 
• Forma exterior. 
• Dimensions 
aproximades. 

TÈCNIC 
• Material emprat en la seua 

fabricació. 
• Cóm se s’uneixen les 

peces. 
• Principis físics de 

funcionament 

FUNCIONAL 
• Per a què serveix? 
• Cóm funciona? 
• Cóm s’utilitza? 

• Riscs en la seua utilització 

SOCIOECONÓMICO 
• Necessitat a la que respon 

l’ objecte. 
• Cóm s’ha resolt aquesta 
necessitat en la historia? 

 
 
 
 
 

   

 
10. Fes una redacció de l’exercici 7 (incloent els dibuixos necessaris) 
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