
D’ON VÉNEN LES COSES? 

Necessitats de l’home actual  alimentació    Invent  Objectes que permeten resoldre, per primera vegada un problema. 

  habitatge  Gran importància en el desenvolupament de la civilització. 

  vestit  Cal tenir coneixements científics. 

  comunicació 

  transport PRIMERES MATÈRIES  MATERIAL  OBJECTE 

  educació ex: fusta ex: paper ex: llibre 
  sanitat Origen: LA NATURA 

 

TECNOLOGIA  Conjunt de processos que,  aprofitant els coneixements científics, ens permeten obtenir les primeres matèries i transformar-les fins a obtenir els objectes i 

productes desitjats. 

  TÈCNICA  Conjunt de procediments que ens permeten realitzar un objecte. 

  PROCÉS DE PRODUCCIÓ  Conjunt d’accions destinades a la construcció d’un determinat objecte o producte a partir de la matèria primera que 

     obtenim de la natura. 

Parts  PROJECTE   Recull la necessitat que s’ha de satisfer i en proposa una solució. 

   parts  Detecció d’una necessitat. 

    Recerca d’informació. 

    Elaboració de plànols o maquetes 

      Pressupost 

     MEMÒRIA  document on es detalla tot el procés. 

    CONSTRUCCIÓ  cal  Recollir i preparar tots els materials necessaris per a la construcció de l’objecte. 

       Preparar les eines i maquinària necessària per desenvolupar l’objecte. 

       Construir les diferents parts que formen l’objecte. 

       Unir les diferents parts que formaran l’objecte. 

       Fer els acabats. 

    AVALUACIÓ  Determina si l’objecte resol la problemàtica inicial. 

     Analitza tots els problemes que han sorgit en el procés de producció per tal de solucionar-los en futures construccions. 

   ARTESANAL  Fins al s. XVIII tots els objectes s’elaboraven de forma manual d’un en un o amb màquines molt senzilles. 

     ARTESÀ   persona que treballava en petits tallers i realitzava tot el procés de producció. 

      categories professionals  MESTRES   persones que podien obrir un taller. 



        OFICIALS  els aprenents que havien après un ofici. 

        APRENENTS  depenien d’un mestre fins que aprenien l’ofici. 

        PEONS  treballadors sense especialització. 

      GREMIS  Agrupacions d’artesans segons els diferents oficis. 

   INDUSTRIAL  Durant la revolució industrial (s. XVIII – XIX), amb la generalització de la màquina de vapor,  apareix la indústria moderna que 

provoca un canvi radical substituint la producció artesanal  per la industrial. 

  Les màquines són les encarregades de fer la feina i els treballadors són simples controladors de les màquines, sense coneixements 

científics. 

  Divisió del treball  Cada treballador s’encarrega d’una petita part de l’elaboració de l’objecte  TREBALL EN CADENA. 

  Les zones industrials requereixen de  grans instal·lacions 

     bones comunicacions per aconseguir les matèries primes i extreure els seus      

    productes. 

     a prop de grans ciutats per aconseguir fàcilment mà d’obra i bones distribucions. 

 Evolució  Ha satisfet les necessitats humanes mitjançant els recursos i coneixements de què ha disposat a cada època. 

  Primers homínids  Necessitats relacionades amb  el menjar   constituïen societats recol·lectors-caçadores seminòmades 

       PALEOLÍTIC fins al 10000 aC    es dedicaven a la caça i la pesca  les seves primeres eines eren destrals, 

llances i trampes, fabricades de fusta i 

còdols de riu. 

         Van aprendre a treballar la fusta i la 

pedra per construir estris més 

elaborats: puntes, ganivets, fletxes,... 

       El foc va permetre escalfar els aliments i fer els primers cuinats. 

      el vestit  es vestien amb les pells que caçaven. 

       van construir ornaments personals amb els ossos dels animals. 

       L’agulla de cosir feta d’ossos va permetre les primeres confeccions. 

      l’habitatge  construccions molt senzilles i fàcils de desmuntar i transportar 

      la comunicació  El domini del foc va permetre  escalfar-se 

         espantar enemics 

        escalfar els aliments 

   NEOLÍTIC  Vida agrícola-ramadera sedentària  petits poblats a les ribes dels rius i llacs (10.000 anys aC a Mesopotamia) 

        fins el  Els habitatges  més grans i resistents. 



        2000 aC  Elaboració i conservació dels aliments. 

    Eines més precises amb l’aparició de la pedra polida  Neix la cistelleria i la ceràmica  pas tecnològic important de transformació  

    1ª revolució  Canvis importants en l’alimentació  es munyen vaques i cabres  s’obté llet, formatge, nata, mantega, etc. 

      construcció de molins  obtenció de farines  obtenció de pa. 

    L’ARADA  apareix al 3.000 aC i revoluciona l’agricultura 

     eren de fusta i estaven tirades per animals o per humans. 

    La metal·lúrgia de coure  a mesura que va anar avançant es mescla amb l’estany i es va obtenir un nou material el BRONZE. 

   L’EDAT DEL BRONZE   Els habitatges continuen evolucionant  apareixen nous espais en funció de l’activitat: menjar, dormir, ... 

        fins el 1000 aC  En els poblats apareixen espais d’emmagatzematge dels aliments: sitges, graners, ... 

    GRECS I FENICIS,  500 aC  Van ser els grans comerciants  Intercanviaven productes exòtics. 

 ROMANS,  s. I  Són els grans constructors que innovaren en   els materials   Transformen les primeres matèries i fabriquen maons, 

teules,... 

       Descobreixen el morter  calç + sorra + aigua. 

      les tècniques  Construeixen els clavegueram i canonades.  

     Van evolucionar l’habitatge. 

   ÀRABS, fins el s. IX  Van estendre el rec per tot Europa. 

   Durant centenars d’anys es van produir canvis  Baix rendiment de l’agricultura  Causa Tècniques rudimentàries. 

       Conseqüències  Períodes de fam  Epidèmies  Gran   

   2ona meitat        mortalitat. 

         s. XVIII  MÀQUINA DE VAPOR  REVOLUCIÓ INDUSTRIAL  Avanços tecnològics   Naixement de la indústria tèxtil 

        2ona revolució   Mecanització  Creació de    Augment de producció 

       petites indústries  Disminució de preus 

   s. XIX  Indústria química  productes destinats a l’agricultura  increment de producció. 

    Creació d’hivernacles  Productes tot l’any. 

   s. XX  GLOBALITZACIÓ  Descobriment i desenvolupament de l’electrònica i la informàtica  Telecomunicacions  informació instantània 

       3ª revolució       arreu del món. 

            Avanços en els mitjans de transports  lliure circulació de mercaderies. 

  Avantatges  Millor qualitat de vida   millora dels aliments  qualitat 

       quantitat 

      Millora sanitària  No hi ha epidèmies que minvin  la població. 

      Preveiem catàstrofes naturals  S’edifica de forma especialitzada en funció del lloc.  



    Zones industrialitzades més evolucionades  Millores tecnològiques  Augment de producció 

        Millores de les condicions laborals. 

  Desavantatges  Major diferències socials entre el 1er i el 3er món  esperança de vida  1er món  75 anys 

        Àfrica  54 anys  Gàmbia  43 anys. 

       Mortalitat infantil   s. XVII i XVIII  20 % 

        1ª meitat s. XX  10 % 

        Actualment  1 % al 1er món 

         Àfrica  10 % 

         Malí  15 %. 

    Primeres industrialitzacions  Despoblació del camp  Immigració descontrolada . 

      Concentracions de poblacions. 

      La mà d’obra sense especialització obté males condicions laborals. 

    Zones industrialitzades més evolucionades  Millores tecnològiques  Tecnologies militars molt mortíferes.  

       Augment de l’atur. 

      Noves malalties  estrès, malalties de cor, càncer,... 

       sobrealimentació  obesitat, diabetis,  problemes circulatoris, anorèxia, 

         bulímia,... 

      Medi ambient  Explotació massiva   dels recursos naturals   

        de les fonts d’energia no renovables.  

       Contaminació industrial  pluja àcida 

        afebliment de la capa d’ozó 

        contaminació d’aigües 

        efecte hivernacle 

      Gran volum de deixalles i residus, alguns d’ells, altament tòxic. 

   Solucions  DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE  Equilibri entre el benestar de les persones i el medi ambient. 


