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

Format: Paper  quadriculat  o  blanc,  A4  o  foli,  que  permeta  incorporar  tots  els  treballs  a  una  carpeta
d’anelles dins d'una funda multi foradada. Ha de fer-se obligatòriament a mà.

Idioma: Valencià

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  (recordes la definició de tecnologia i  quant va
nàixer?), investigarem sobre invents dels dos últims segles (XIX, XX i XXI). Es tracta de que organitzats en
grups de 3 o 4 alumnes (equips de treball) ens convertim en experts i realitzem fitxes d’invents en funció de
diversos àmbits d’aplicació o categories, en concret les següents: 

1. comunicació: fax, impremta, telèfon, telègraf, diari, ràdio, TV, satèl·lits, codi morse

2. transports i energia: màquina de vapor, compàs, brúixola, bicicleta, cotxe, ferrocarril, avió, vaixell, 
submarí, transbordador espacial, electricitat, electrònica.

3. salut: xeringa, vacunes, bisturí, anestesia, penicil·lina, trasplants, ecògraf, raigs X, ressonància 
magnètica

4. espai, llar, oci i vida quotidiana: estufa, aire condicionat, microones, rentadora, rentaplats, olla 
exprés, plàstics.

5. Electrònica i les noves tecnologies: calculadora, CD, diskette, fibra òptica, làser, microchip, 
transistor, vídeo, mòbil, smartphone, ordinador, web-cam, impressora, Internet, Google, redes 
sociales (twitter, twenty, facebook, etc.).

6. Espai: baròmetre, nau espacial, satèl·lit artificial, telescopi, vestit espacial, transbordador espacial. 

Cada grup d’experts tria  una col·lecció  dels  mateixos i  repartix  entre  els  seus components la  tasca de
realitzar la investigació d'un invent per cada membre del grup. Seria desitjable que a més acordàreu un
format de presentació.

Com més visual siga un treball, millor. 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,...
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Vos deixaré una classe per a  explicar el treball i  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.

El treball s'haurà d'entregar en un mes, aproximadament, i s'haurà d'exposar davant de tota la classe, per a
això podreu fer ús d'una eina de presentacions digitals (impress, glogster, prezi, etc.)  o dur directament
l'invent del qual tracta el vostre treball. Cada grup exposarà conjuntament, i estaria bé que hi haguera una
presentació a la classe de la categoria que vos ha tocat treballar.

Aspectes que es valoraran:
• l'esforç

• el contingut del treball

• les imatges o dibuixos que heu inclòs en el treball

• la correcció gramatical i ortogràfica

• la vostra argumentació durant la presentació oral a la classe del treball

• els mitjans emprats a la presentació del treball

• el grau de coneixement del tema i del procés seguit

Podeu veure la rúbrica d'avaluació a la pàgina següent.
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INVENTS DE LA NOSTRA VIDA
Rúbrica d'avaluació

Excel·lent – 3 Be – 2 Satisfactori – 1 Requereix millorar – 0

Contingut – 30%

Cobreix el tema amb 
profunditat amb detalls i 
eixemples. El coneixement 
del tema és excel·lent.

Inclou coneixement bàsic 
sobre el tema. El contingut 
pareix ser bó.

Inclou informació essencial 
sobre el tema, però te 1-2 
errades en les dades o fets.

El contingut és minim i té 
varies errades en els fets.

Fotografies, imatges, 
dibuixos - 15%

Les imatges o dibuixos van 
bé amb el text i hi ha bona 
combinació de text i 
imatge.

Les imatges i dibuixos van 
bé amb el text, però hi han 
alguns que es desvien del 
mateix.

Les imatges i dibuixos van 
bé amb el títol però hi ha 
pocs i el text es fa pesat.

Les imatges i dibuixos no 
van amb el text i 
pareixen  haver estat 
elegides sense ordre.

Ortografia -15% No hi han errors. Menys de 5 errades. Menys de 10 errades. Més de 10 errades.

Argumentació i 
presentació – 30%

El presentador impacta, és 
convincent i convida a 
l'acció dels assistents i la 
presentació té un format 
excepcionalment atractiu i 
una informació ben 
organitzada.

El presentador és 
convincent i convida a 
l'acció dels assistents i la 
presentació té un format 
atractiu i una presentació 
ben organitzada.

El presentador és 
convincent però no 
convida a l'acció dels 
assistents i la presentació té
una informació ben 
organitzada.

El presentador no és 
convincent ni convida a 
l'acció dels assistents i la 
presentació i 
l'organització del 
material es confús per al 
assistent.

Grau de coneiximent
del tema - 20%

L'estudiant pot contestar 
de manera adequada 
totes les qüestions 
relacionades amb la 
informació en el treball o la 
presentació i en el procés 
utilitzat per a crear-la.

L'estudiant pot contestar 
de manera adequada la 
majoria de les qüestions 
relacionades amb la 
informació en el treball o la 
presentació i en el procés 
utilitzat per a crear-la.

L'estudiant pot contestar 
de manera adequada 
menys de la mitat de les 
qüestions relacionades 
amb la informació en el 
treball o la presentació i en 
el procés utilitzat per a 
crear-la.

LL'estudiant quasi no pot 
contestar de manera 
adequada cap de les 
qüestions relacionades 
amb la informació en el 
treball o la presentació i 
en el procés utilitzat per a
crear-la.
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