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PROFESSOR 

Jaume Colom Ozores 
 
OBJECTIUS DIDÀCTICS 

 

1. Identificar el material, eines i equip necessaris per al muntatge i acoblament 
d'equips elèctrics i electrònics, descrivint les seves principals característiques i 
funcionalitat. 

2. Determinar la seqüència de les operacions de muntatge i desmuntatge d'equips 
elèctrics i electrònics, interpretant esquemes i identificant els passos que s'han de 

seguir. 
3. Muntar i desmuntar elements d'equips elèctrics o electrònics, interpretant 

esquemes i guies de muntatge. 

4. Connexió d'elements en equips elèctrics o electrònics aplicant tècniques bàsiques i 
verificant la continuïtat. 

5. Realitzar el manteniment bàsic d'equips elèctrics i electrònics, aplicant les 
tècniques establides en condicions de qualitat i seguretat. 

 
CONTINGUTS 

 
1ª avaluació: 112 sessions 

 

Unitat 1. Magnituds elèctriques i instruments de mesura 24 sessions 

Unitat 2. Dispositius, equips i components elèctrics 24 sessions 

Unitat 3. Dispositius i components electrònics 32 sessions 

Unitat 4. Conductors elèctrics i mitjans de transmissió 32 sessions 

 

 

  2ª avaluació: 80 sessions 

 

Unitat 5. Identificació de connectors i tècniques de connexió 40 sessions 

Unitat 6. Tècniques de muntatge, mecanitzat acoblament 40 sessions 

  3ª avaluació: 64 sessions 

 

Unitat 7. Interpretació d'esquemes elèctrics i electrònics 16 sessions 

Unitat 8. Protecció d'equips elèctrics i electrònics 24 sessions 

Unitat 9. Manteniment, seguretat i gestió de residus 24 sessions 

  
 
MÍNIMS EXIGIBLES PER A LA QUALIFICACIÓ POSITIVA 

  

• Assolir els objectius i les competències bàsiques. 

• Adquirir coneixements suficients dels continguts. 

• Realitzar correctament les pràctiques i projectes proposats, i entregar la documentació 

puntualment. 

• El treball de classe i els deures es puntuaran. 

• Realitzar correctament els exercicis proposats i demostrar una actitud de pro activitat 

envers de l’assignatura 

 

F



 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ 

NA – Nota d'actitud   

NE – Nota dels exàmens i treballs 

NP – Nota de pràctiques de taller 

 

Es tindrà en compte l'assistència, puntualitat, comportament i la realització de les feines per a 

casa com part de la NA. 

Cada avís negatiu rebut per part de l'alumne/a comptarà com a -0,2 a la NA. 

Cada positiu rebut per l'alumne/a comptarà com a +0,2 a la NA. 

 

Nota10 = 0,3 · NA + 0,3 · NE + 0,4 · NP 

Per poder aprovar, les notes NE i NP han de ser superiors a 3,0. 

En cas de tenir una de les notes (NE i NP) inferior a 3, la nota final màxima serà de 4. 

A més, s’haurà d'haver realitzat en taller tots els muntatges  pràctics  i  haver  entregat  tots  

els  informes-memòria corresponents. 

 

Durant tot el curs les notes NA, NE i NP  seran les mitjanes de les notes respectives obtingudes 

al global d'avaluacions ja realitzades. 

RECUPERACIONS 

Si es suspèn alguna de les proves objectives, es tindrà una única possibilitat de tornar a 

superar-la. S’hauran d’acordar prèviament els termes per a la recuperació amb el professor. 

 

Al mes de juny hi haurà una recuperació extraordinària pels alumnes que no hagin aprovat o 

que hagin perdut el dret d’avaluació continua (> 10% absentisme). 

ALTRES 

 

Materials: (S'han de dur a totes les classes) 

  Quadern d'espirals quadriculat exclusiu per al mòdul. 

Caixa d’eines. 

Materials de dibuix i escriptura. 

Calculadora. 

 

Recursos: Armari de material de l’aula. 

Cablejat, elements de connexió, eines especialitzades, receptors, elements de 

protecció, taulers, etc. 

Mail Professor: jcolom@iessineu.net 

 

Normes principals dins els tallers de tecnologia: 

 

No es pot agafar cap eina ni emprar cap màquina o aparell sense permís del professorat; 

No es pot xerrar ni guaitar per les finestres; No es pot entrar al magatzem sense permís 

del professorat; No es pot mirar ni tocar cap capça d’eines dels altres companys. 

 

PENDENTS 

Pel percentatge d’hores que suposa aquest mòdul no es possible dur-lo com a pendent. 

 

 

 

He llegit i estic informat/da: 

 

 

 

 

Signatura de l'alumna/e 

 

 

 

Signatura del pare / mare /tutor legal 

 


