
 

 

ASSIGNATURA: Tecnologia   CURS: 4t d’ESO 

 

CRITERIS DE CALIFICACIÓ 

 
 

Avaluació ordinària: 
 

- L’avaluació final ordinària es farà a partir de les evidències d’aprenentatge que 
havien recollit dels seus alumnes abans de la suspensió de les activitats lectives 

presencials. Aquesta informació s’ha de basar en les dades de la primera i segona 
avaluació. 

- Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir 

de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran 
exclusivament per augmentar la qualificació també podran recuperar les 

qualificacions negatives, siguin del curs actual o siguin de cursos anteriors 
- Com que no es podran realitzar projectes i/o explicar ofimàtica, es realitzarà un 

reforçament del temari establert a la 1ª y 2ª avaluació. L’avaluació serà puntuació 

teòrica en la seva totalitat. La nota final mai serà inferior a la mitjana de la primera 

i la segona avaluació. 

- Recuperació d’avaluacions pendents: Com que es farà un reforçament del 

temari vist a classe de forma presencial, entregant de manera correcta la 
totalitat de les activitats enviades pel professor per cada tema al termini de la data 

establerta, no més tard. 
 

Recuperació de matèries d’altres cursos:  
 

• La recuperació de Tecnologia pendent de cursos anteriors es farà al Juny 
mitjançant un examen a la convocatòria de Juny. L’examen serà presencial si no 
hi ha confinament i online si continua el confinament. 

• De manera similar es farà la recuperació pels alumnes que tenen l’àmbit pràctic de 
3r de PMAR suspès degut a la rama de Tecnologia, mitjançant un examen a la 

convocatòria de Juny. L’examen serà presencial si no hi ha confinament i online si 
continua el confinament 

 
 

Avaluació extraordinària Setembre:  
 

- Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 
- A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en consideració 

només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards avaluables i el 
grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la suspensió de les 

activitats lectives presencials. 
- S’elaborarà un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies de 

cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials per 
facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una 

avaluació negativa. Als alumnes que vagin a Setembre se’ls-hi donarà una còpia 
de l’examen de Juny. Com sempre, l’examen de Setembre serà el mateix que 
l’examen de Juny- 

- Per recuperar l’àmbit pràctic de PMAR degut a la tecnologia suspesa hauran de 
recuperar-la mitjançant un examen. 

 



 

 

 
 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TREBALLATS AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE 

 

4t d’ESO 1r trimestre 

 
Bloc 1. Procés de resolució de problemes tecnològics 

1. Representar objectes mitjançant vistes i perspectives aplicant criteris de normalització 
i escales. Adquirir habilitat i destresa en l'ús dels programaris de dibuix. 
1.1. Representa objectes i sistemes tècnics mitjançant vistes i perspectives i mitjançant 

croquis i emprant criteris normalitzats d'acotació i escala. 
2. Interpretar croquis i esbossos com a elements d'informació de productes tecnològics. 

 
Bloc 2. Electrònica 

Electrònica analògica: descripció i anàlisi de sistemes electrònics per blocs: entrada, 
sortida i procés. Components electrònics passius i actius més emprats. Aplicacions en 

muntatges senzills. 
Muntatges de circuits electrònics. 

 
Bloc 3. Control i robòtica 

- Percepció de l’entorn: sensors emprats habitualment. Aplicacions a la indústria, la 
medicina, la investigació, etc. 

- L’ordinador com a dispositiu de control: senyals analògics i digitals. Transmissió de la 
informació per mitjà de senyals elèctrics. 

- Llenguatges de control de robots: programació. Realimentació del sistema.  

- Experimentació amb sistemes automàtics, sensors, actuadors i aplicació de la 
realimentació en dispositius de control. 

- Disseny i construcció de robots senzills.  

- Ús de l’ordinador com a element de disseny, simulació, programació i control. 
Programació amb sketchup, WinLogo, Processing i Unity (a la UIB) 

- Pràctiques de robòtica i programació amb el MAKEBLOCK 
 
 

4t d’ESO 2n trimestre 
 

Bloc 1. Instal·lacions en habitatges 
Anàlisi dels elements que configuren les instal·lacions d’un habitatge: electricitat, aigua 

sanitària, evacuació d’aigües, sistemes de calefacció, gas, aire condicionat, domòtica i 
altres instal·lacions. 

Connexió de servei, components, normativa, simbologia, anàlisi, disseny i muntatge en 
equip de models senzills d’aquestes instal·lacions.  

Anàlisi de factures domèstiques.  
Arquitectura bioclimàtica per a l’aprofitament energètic: desenvolupament sostenible.  

 
Bloc 2. Electrònica 

Electrònica analògica: descripció i anàlisi de sistemes electrònics per blocs: entrada, 
sortida i procés. Components electrònics passius i actius més emprats. Aplicacions en 

muntatges senzills. 



 

 

Electrònica digital. Aplicació de l’àlgebra de Boole a problemes tecnològics bàsics. Portes 
lògiques.  

Muntatges de circuits electrònics. 
Introducció als microcontroladors. 

Bolc 1. Procés de resolució de problemes tecnològics 
Disseny, planificació, construcció i avaluació de prototips mitjançant l'ús de tècniques i 

materials apropiats. 
Utilització d'eines informàtiques per elaborar documents tècnics. 

Eines a l'aula taller. 
Distribució de tasques i responsabilitats per a treballar en equip. 

Normes de seguretat a l'aula taller. 
 

BLOC 3. MATERIALS D'ÚS TÈCNIC 
1. Analitzar les propietats dels materials utilitzats en la construcció d'objectes tecnològics 

reconeixent la seva estructura interna i relacionant-la amb les propietats que presenten 
i les modificacions que es puguin produir. 

1.1. Descriu les característiques pròpies dels materials d'ús tècnic i compara les 
propietats. 

1.2. Explica com es poden identificar les propietats mecàniques dels materials d'ús tècnic. 
2. Manipular i mecanitzar materials convencionals associant la documentació tècnica al 
procés de producció d'un objecte, respectant les característiques i utilitzant tècniques i 

eines adequades amb especial atenció a les normes de seguretat i salut. 
2.1. Identifica i manipula les eines del taller en operacions bàsiques de conformació dels 

materials d'ús tècnic. 
2.2. Elabora un pla de treball al taller amb especial atenció a les normes de seguretat i 

salut 
 

BLOC 6. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
1. Distingir les parts operatives d'un equip informàtic i emprar correctament el programari 

OpenOffice.org. i / o Microsoft Office. 
1.1. Identifica les parts d'un ordinador i és capaç de substituir i muntar peces clau. 

1.2. Utilitza adequadament equips informàtics i dispositius electrònics. 
2. Utilitzar de forma segura sistemes d'intercanvi d'informació. 

3. Fer servir un equip informàtic per elaborar i comunicar projectes tècnics. 
3.1. Elabora projectes tècnics amb equips informàtics i és capaç de presentar-los i 

difondrer-los. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL TERCER TRIMESTRE 

 

BLOC 1. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS 
Disseny, planificació, construcció i avaluació de prototips mitjançant l'ús de tècniques i 

materials apropiats. 
Utilització d'eines informàtiques per elaborar documents tècnics. 

Eines a l'aula taller. 
Distribució de tasques i responsabilitats per a treballar en equip. 

Normes de seguretat a l'aula taller. 
 

BLOC 6. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ 
1. Distingir les parts operatives d'un equip informàtic i emprar correctament el programari 

OpenOffice.org i / o Microsoft office 
1.1. Identifica les parts d'un ordinador i és capaç de substituir i muntar peces clau. 



 

 

1.2. Instal·la i empra programari bàsic. 
1.3. Utilitza adequadament equips informàtics i dispositius electrònics. 

2. Utilitzar de forma segura sistemes d'intercanvi d'informació. 
2.2. Coneix les mesures de seguretat aplicables a cada situació de risc. 

3. Fer servir un equip informàtic per elaborar i comunicar projectes tècnics. 
3.1. Elabora projectes tècnics amb equips informàtics i és capaç de presentar-los i 

difondrer-los. 
 

Bloc 4. Pneumàtica i hidràulica 
Descripció i anàlisi dels sistemes hidràulics i pneumàtics, dels seus components i principis 

físics de funcionament. 
Disseny i simulació de circuits bàsics emprant simbologia específica. Exemples d’aplicació 

en sistemes industrials.  
 

Bloc 7. Tecnologia i societat 
La tecnologia i el seu desenvolupament històric. Fites fonamentals: revolució neolítica, 

revolució industrial, acceleració tecnològica del segle XX. Interrelació entre tecnologia i 
canvis socials i laborals. 

Ciència, tecnologia i societat. Anàlisi de l’evolució dels objectes tècnics en funció dels 
factors següents:  desenvolupament dels coneixements científics i tecnològics, 
estructures socioeconòmiques i disponibilitat de diferents energies.  

La normalització a la indústria. 
Aprofitament de matèries primeres i recursos naturals. Adquisició d’hàbits que potenciïn 

el desenvolupament sostenible.  
Perspectives de futur. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL PROPER CURS 

No cal per que a 4t es pot ampliar temari. Els alumnes que promocionin tindran tots els 
coneixements assolits. 

 

 

 


