
 
 

L'assignatura de Tecnologia Industrial resulta vertebradora i panoràmica per al 

Batxillerat Científic-Tecnològic i està orientada fonamentalment cap a alumnes 

interessats en els graus universitaris d'Enginyeria, entre altres; forma ciutadans 

autònoms en un món global, amb capacitat per resoldre problemes, treballar en equip, 

innovar i tenir un caràcter emprenedor. 

 Ha de proporcionar una visió raonada des del punt de vista cientificotecnològic sobre la 

necessitat de construir una societat sostenible, en la qual la racionalització i l’ús de les 

energies, les clàssiques i les noves, contribueixin a crear societats més justes i 

igualitàries formades per ciutadans amb pensament crític propi del que s’esdevé al seu 

voltant. 

 

S'imparteix en els dos cursos de Batxillerat. 

Per a cursar la de 2n de Batxillerat resulta imprescindible haver cursat la de 1r. 

Es fan 3 sessions setmanals al primer curs i 4 al segon. 

 

Temari: 

Tecnologia industrial I 

Bloc 1. Productes tecnològics: disseny, producció i comercialització deproductes 

tecnològics 

Tracta de forma general de les etapes de què es compon la creació d’un producte, fent 

esment dels controls de qualitat. 

 

Bloc 2. Introducció a la ciència dels materials 

Analitza les propietats dels materials, actuals i nous, utilitzats en la construcció 

d’objectes tecnològics. 

 

Bloc 3. Màquines i sistemes 

Analitza i verifica el funcionament de sistemes o circuits electricoelectrònics, 

pneumàtics i hidràulics. N’analitza els components i els tipus de circuits més utilitzats, i 

valora els avantatges i els inconvenients. Elaboració d’esquemes de circuits que donen 

solució a un problema tècnic amb ajuda de programes de disseny assistit. 



 
 

 

Bloc 4. Procediments de fabricació 

Tracta de les tècniques utilitzades en els processos de fabricació, les eines i màquines 

emprades, i el estudi de l’impacte ambiental produït. 

 

Bloc 5. Recursos energètics 

Tracta de donar una visió de conjunt de les diferents formes de produir energia, 

analitzant els avantatges i inconvenients del seu ús pel seu cost i impacte ambiental, així 

com propostes de reducció d’aquest consum energètic. 

 

Tecnologia industrial II 

Bloc 1. Materials 

Tracta d’obtenir el coneixement necessari de les diferents característiques de cada 

material per ser capaços de triar el correcte per a una aplicación concreta. Recerca de 

nous materials. 

 

Bloc 2. Principis de màquines 

Anàlisi de les parts i el funcionament de màquines tèrmiques i elèctriques. 

Dissenyar i representar circuits elèctrics o pneumàtics senzills per una aplicació 

concreta. 

 

Bloc 3. Sistemes automàtics 

Disseny i representació de sistemes de control automàtic, elements més característics 

que el formen. Ús de simuladors per comprendre’ls millor. 

 

Bloc 4. Circuits i sistemes lògics 

Tracta del disseny de circuits lògics combinacionals i del anàlisi de circuitsseqüencials. 

 



 
 

Bloc 5. Control i programació de sistemes automàtics 

Tracta del control de processos emprant la tecnologia digital, com circuits digitals 

seqüencials per implementar sistemes senzills, i de l’estudi dels diferents tipus de 

microprocessadors. 

 

 

 


