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Format: Paper quadriculat o blanc, que permeta incorporar tots els treballs a una carpeta d’anelles
dins d'una funda multiforadada.

Objectiu: Realitzar entre tota la classe un llibre amb els invents que han marcat i marcaran la nostra
vida.

A pesar que des de ben prompte la humanitat va utilitzar la seua imaginació per a analitzar necessitats
humanes i donar una solució tècnica a eixes limitacions, investigarem sobre invents dels  dos últims

segles (XIX, XX i XXI). Es tracta de que organitzats en grups de 4 alumnes ens convertim en experts i
realitzem  fitxes  d’invents  en  funció  de  diversos  àmbits  d’aplicació  o  categories,  en  concret  les
següents: 

• comunicació

• transports i energia

• salut

• espai, llar, oci i vida quotidiana

• les noves tecnologies

• invents no tangibles - la llengua oral o escrita, google, twitter, xarxes socials, control per veu
d’aparells electrònics-, etc. 

Cada grup d’experts tria una col·lecció dels mateixos i repartix entre els seus components la tasca de
realitzar la investigació d'almenys 3 d’ells. Algú en el grup ha de realitzar una introducció a l’apartat
que els toque. Seria desitjable que a més acordàreu un format de presentació.

Amb el  temps comprovareu que com més visual  siga  un treball,  millor.  Per descomptat,  m’ha  de
quedar clar qui ha realitzat cada part del treball, per a poder-ho avaluar.

Es poden estudiar aspectes com:

• la història i evolució del mateix

• persones  clau  en  el  seu  desenrotllament  (qui  va  ser  el  precursor,  l’inventor,  empreses
implicades), 

• per què és un aparell o servici interessant, quina necessitat resol

• diferents models

• aspectes cridaners i desconeguts

• com és per dins, com funciona

• com vos imagineu el  seu futur  o  si  penseu que un altre invent  millor  ho va  a substituir  i
convertir-ho en objecte de museu,...

Vos deixaré una classe per a distribuir i organitzar el treball. Durant este temps i al realitzar l’entrega

del mateix podreu ser preguntats de forma oral sobre diferents aspectes del mateix.

1



 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

IES SALVADOR GADEA, ALDAIA 

INVENTS DE LA NOSTRA VIDA

1er ESO (1ª AVALUACIÓ) 

Aspectes que es valoraran:

• l'esforç

• l’aprofitament del temps en l’aula i el procés dut a terme fins al seu entrega

• la culminació (el que l’informe estiga complet) i la presentació

• la simplicitat/dificultat del treball entregat, el grau de detall d’allò que s’ha elaborat, la qualitat

de la informació exposada, la qualitat i originalitat dels dibuixos i imatges incloses, les fonts

d’informació consultades

• la claredat en l’exposició del treball

• la responsabilitat en l’entrega en data del treball

• el grau de cooperació entre els integrants del grup

• la presentació oral.

Annex I. Invents per categoria.
• comunicació: telèfon, telègraf, diari, ràdio, TV, codi morse

• transports i energia: roda, bicicleta, cotxe, ferrocarril, avió, vaixell, transbordador espacial, 

• salut: xeringa, vacunes, bisturí, ecògraf, raigs X, resonància magnética

• espai, llar, oci i vida quotidiana: estufa, aire acondicionat, microones, rentadora, rentaplats, 

• les noves tecnologies: mòbil, ordinador, webcam, impresora

• invents no tangibles: la llengua oral o escrita, google, twitter, xarxes socials, control per veu

d’aparells electrònics,. 
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