
 

CURS: 20/21 

ASSIGNATURA: TECNOLOGIA 

curs  2n ESO 

 

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS  

1ª avaluació: 

PRESENTACIÓ I AVALUACIÓ INICIAL  

U.D. 1: PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS.  

U.D. 2: TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ GRÀFICA.  

U.D. 3: LES PROPIETATS DELS MATERIALS. LA FUSTA 

INFORMÀTICA: MAQUINARI I PROGRAMARI. EL PROCESSADOR DE TEXT 1  

 RECONEIXEMENT EINES. PROJECTE 

2ª avaluació: 

U.D.4 : ESTRUCTURES 

U.D. 5: ELS METALLS 

U.D. 6: TECNOLOGIA, PRODUCCIÓ I ENERGIA A LES ILLES BALEARS 

INFORMÀTICA: PROCESSADOR DE TEXT 2. EINES DE PRESENTACIONS 

 PROJECTE 

3ª avaluació: 

U.D. 7:MÀQUINES SIMPLES 

U.D. 8: MECANISMES 

U.D. 9: ELECTRICITAT 

INFORMÀTICA: INTERNET 

PROJECTE 

 

METODOLOGIA 

Aquest any degut al COVID-19 i les mesures que s'han pres, l'assignatura de Tecnologia s'ha vist molt 

afectada. No podem accedir ni al  taller ni a les aules d'informàtica, on es donaven 2/3 dels continguts 

de l'assignatura. A més els alumnes treballaven en equip seguint el mètode de projectes. 

Aquest any atípic tindrem que treballar individualment, els continguts informàtics es treballaran des de 

casa i farem projectes amb materials i eines que siguin fàcils d'obtenir. 

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE AVALUABLES 

●  Assolir els objectius i les competències clau. 

● Adquirir coneixements suficients dels continguts. 

● Realitzar correctament les pràctiques i projectes proposats. 

● El treball de classe i els deures es puntuaran. 

● Realitzar correctament els exercicis informàtics.  

 

 

 



MATERIALS I RECURSOS 

Materials:  

● Funda  per entregar els treballs i el quadern 

● Cartabó, escaire, regle.  

● Compàs 

● 1 llapis tou, 1 llapis dur, i bolígraf tinta blava o negre. 

● DIN A4 blanc o a quadres 

● Tisores 

● cola ràpida 

● cutter 

Recursos:  

● Aula virtual del curs, accessible des de la web de l'Ies Sineu 

●  Llibre 2n ESO Santillana 

● Correu electrònic del professor/a 

 

 PROCEDIMENTS I CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ 

NA= Nota d'actitud(20%) 

Per cada negatiu ( no dur els deures, arribar tard a classe sense justificació, no portar el material                  

necessari, faltes d’atenció..) baixarà en la part actitudinal, i cada positiu (sortir a la pissarra, acabar el                 

primer una feina, participar en els debats...) pujarà. Amb un sistema de positius i negatius               

s’avaluaran els següents punts 

1. Comportament: no atendre les indicacions del professor/a, qualsevol falta de respecte           

lleu al professor/a o a un company/a de classe, comentaris ofensius, etc. 

2. Deures: no fer els deures que el professor/a encomana per a casa. 

3. Material: no dur el material necessari. 

4. Puntualitat: es deixaran 5 minuts de marge per a que els alumnes arriben a classe.               

Cada 5 negatius en puntualitat suposarà un full d'incidència per a que els pares dels               

alumnes tinguin constància. 

5. Un  full d'incidències lleu per mal comportament suposarà 3 negatius en comportament. 

6. Un  full d'incidències greu per mal comportament suposarà 6 negatius en comportament 

Quan els alumnes acumulen 8 negatius (balanç entre positius i negatius), s´enviarà un full              

d'incidències a casa per a que els pares tinguin constància de què els alumnes poden suspendre el                 

trimestre. El full d'incidències tindrà caràcter informatiu i en ella es detallarà a què correspon cada                

negatiu.  

 

NC – Nota dels continguts(40%) 

Aquest apartat s'avaluarà mitjançant exposicions orals, tests, treballs, el quadern i exàmens. 

En el cas que es faci examen la nota mínima per fer mitja ha de ser d'un 3,5. 

 

 

 



NP- Nota projectes (20%) 

El projecte s'avaluara si  compleix les especificacions tècniques i la finalitat amb que s'ha construït. A mes 

cada projecte o treball té una documentació adjunta que també s'avaluarà. 

 
NI - Nota d'informàtica(20%) 

Cada pràctica d’informàtica es valora de 0 a 10 punts. Els continguts de les pràctiques canvien segons la                  
unitat didàctica. Les pràctiques es realitzaran a casa i es lliuraran al professor mitjançant el aula virtual. 
 

Notafinal = 0,2 · NA + 0,4 · NC + 0,2 · NP + 0,2 · NI  

Per poder aprovar les quatre notes (NE, , NC, NP i NI) han de ser superiors a 3,5,. 

En cas de tenir una de les tres notes (NE, NC, NP i NI) inferior al 3,5 la nota final màxima serà de 4 

AFINA LA LLENGUA 

En tots els treballs que els alumnes presenten en format digital, hauran de passar el corrector. 

RECUPERACIÓ 

Es faran una recuperació trimestral pels temes no assolits i una recuperació anual. A les recuperacions es 

presentaran els treballs del tema suspès. Al setembre es realitzarà una recuperació pels alumnes que no 

hagin assolit l'àrea al juny. Aquesta recuperació constarà d'una part escrita i treballs d'estiu.  
La nota de la recuperació extraordinària de setembre es calcularà segons la fórmula: 

Nota Setembre = 30% Nota Juny + 30% Feina d'estiu + 40% Nota examen de setembre 

 

ABSÈNCIES 

En cas que l'alumne no pugui assistir a l'aula, haurà de ser ell qui es preocupi per saber quines                   

han estat les tasques realitzades durant les classes. 

Si l'alumne no pot assistir a classe el dia d'un examen, el podrà fer un altre dia sempre i quan                    

estigui correctament justificat 

Si l'alumne no ve a classe el dia d'un examen o de lliurament d'una tasca , haurà de lliurar-la o                    

fer l'examen el dia que s'incorpori novament a les classes. 

 

SORTIDA 

Aquest any no es podran fer sortides 

 

PROFESSORAT 

Laura Agost i Aroa Segura 

 

He llegit i estic informat/da: 

Signatura de l'alumna/e Signatura del pare/mare/ tutor legal 


