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OBJECTIUS DIDÀCTICS 
 
1. Realitzar un projecte tecnològic, analitzant el context, proposant diverses solucions i desenvolupant-ne la més adequada               
tot incorporant-hi criteris d’economia, sostenibilitat i seguretat i valorant les condicions de l’entorn de treball. Elaborar els                 
documents tècnics necessaris per redactar un projecte tecnològic, utilitzant el llenguatge escrit i les tècniques gràfiques                
apropiades. 
2. Utilitzar vistes, perspectives, escales, acotació i normalització per plasmar i transmetre idees tecnològiques i representar               
objectes i sistemes tècnics. 
3. Conèixer les propietats bàsiques dels plàstics i els materials de construcció com a materials tècnics, la seva classificació,                  
les seves aplicacions més importants, identificar-los com a objectes d’ús habitual i posar en pràctica tècniques bàsiques de                  
conformació i unió, de manera correcta i amb seguretat. 
4. Conèixer els diferents mitjans de producció, transformació i transport de l’energia elèctrica. Descriure esquemàticament              
el funcionament, els tipus de centrals productores d’energia i els sistemes tecnològics per aprofitar les energies renovables.                 
Conèixer el funcionament d’un motor d’explosió. 
5. Dissenyar, simular i realitzar muntatges de circuits elèctrics senzills en corrent continu. Reconèixer les magnituds               
elèctriques bàsiques, els seus instruments de mesura i la seva simbologia. Descriure les parts i el funcionament de les màquines                    
elèctriques bàsiques. Muntar circuits electrònics senzills a partir d’un esquema predeterminat. 
6. Emprar l’ordinador com a eina per elaborar documents tècnics usant fulls de càlcul. Realitzar dibuixos utilitzant                
programari de disseny gràfic senzill. Localitzar, crear i actualitzar informació mitjançant un gestor de bases de dades. 
7. Emprar Internet com a mitjà actiu de comunicació entre grups i publicació d’informació. 
8. Reconèixer l’impacte que l’activitat tecnològica produeix sobre el medi. Comprovar els beneficis i la necessitat d’aplicar                
tecnologies . 
 
 
 

CONTINGUTS 
 
1ª avaluació: 

PRESENTACIÓ I AVALUACIÓ INICIAL  
U.D.1: INFORMÀTICA BÀSICA  
U.D.2: PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS  
U.D.3: TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ  
U.D.4: MATERIALS D'ÚS TÈCNIC  
U.D.5: INFORMÀTICA BÀSICA  
U.D.6: EINES BÀSIQUES PEL DISSENY GRÀFIC  
U.D.7: FULLS DE CÀLCUL 

 
 
  2ª avaluació:  

U.D.7: ENERGIA I LA SEVA TRANSFORMACIÓ  
U.D.8: TECNOLOGIA I SOCIETAT 
U.D.9: TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ. INTERNET.  
U.D.10: INTERNET, HTML I WEB  
 
 

  3ª avaluació: 
U.D.11: ELECTRICITAT  
U.D.12: ELECTRÒNICA  
U.D.13: MAQUINARI I PROGRAMARI  
U.D.14: SIMULACIÓ DE CIRCUITS  
U.D.15: BASES DE DADES  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 memòries puntualment. 
- El treball de classe i els deures es puntuaran. 
- Realitzar correctament els exercicis informàtics. 
 
 
 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ 
   

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.  

 

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. 

 

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. 
 

RECUPERACIONS 
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 



 
 

 


