
 

 

ASSIGNATURA: TECNOLOGIA CURSO: 2n 
 

CRITERIS DE CALIFICACIÓ 

 

Avaluació inicial: Com que és una nova assignatura curricular no té sentit fer-ne una 
avaluació inicial. 

 
Avaluació contínua: 

El coneixement teòric és fonamental abans de l'elaboració de qualsevol projecte o 
pràctica, de manera que es realitzarà un examen teòric en acabar cada tema. En ser 

una assignatura amb un component molt pràctic en aquesta assignatura també 
s'avaluaran les pràctiques realitzades al taller. Es realitza una partició percentual de la 
nota global però de manera que no es deixi "abandonada" cap de les parts. Si un 

alumne deixa de banda una de les parts de l'assignatura, ja sigui la teòrica o la pràctica 
suspendrà l'assignatura. 

Nota teòrica: 45% 
Notes pràctiques i de projectes: 45% (amb una supervisió diària del treball dels 
alumnes al taller). Està totalment prohibit que realitzin els projectes a casa o amb ajuda 

de familiars, ja que he d'avaluar a l'alumne, no als seus familiars i / o amics. Per a la 
construcció dels projectes i les pràctiques els alumnes disposen d'un espai de temps, de 

materials i d'eines suficientment ampli per elaborar-lo al taller. 
Quadern de classe i treball directe en taller: 10% 
En utilitzar al taller maquinària i eines que poden generar un riscos per als propis 

alumnes i / o els seus companys, en cas d'observar un comportament anòmal, disruptor 
o perillós, el alumnes en qüestió deixarà de realitzar els projectes immediatament i 

només serà avaluat mitjançant exàmens teòrics. En cas d'un mal comportament 
col·lectiu de la classe no es realitzaran projectes i es realitzaran exàmens teòrics. 
Si apliquem el treball cooperatiu a les aules, hem de fer una avaluació cooperativa, la 

qual es diu cooperativa perquè afecta un grup de persones. Hi participen tots els que 
han estat en el procés d'aprenentatge, tant alumnes com professor. S'ha de validar el 

mètode cooperatiu seguit i s'avaluaran els resultats obtinguts. 
L'assignatura està clarament diferenciada en 3 blocs en aquest curs. 
El primer bloc, i més extens, fa referència a l'electricitat i a l'electrònica, començant des 

de conceptes bàsics d'electricitat, com el voltatge, amperatge i resistència, fins a la 
realització de càlculs d'aquests segons siguin circuits elèctrics en sèrie o en paral·lel. A 

mesura que es va avançant en la part teòrica, s'aniran afegint diferents components 
electrònics que s'aplicaran al taller després de forma pràctica, construint els alumnes 
diferents circuits electrònics. 

El segon grup fa referència als avenços tecnològics aplicats a la vida diària, explicant la 
diversitat de materials existents com els teixits, metalls, fusta, plàstics, indústria 

alimentària, etc. 
El tercer bloc de l'assignatura fa referència a les "noves tecnologies", ordinadors, 
comunicacions, sistemes operatius, processadors de textos, etc. 

 

Trimestre Durada Temari 

1º Setembre-Desembre 
19 

1-3 Elaboració de 17 pràctiques 
d’electrònica. Un examen teòric mesclat 

de les 3 primeres unitats. 

2º Gener-Març 20 3-5 Examen teòric per unitat. 

Elaboració d’una casa per a ocells en 8 
setmanes. 



 

 

3º Març-Juny 20 6-7 No hi haurà examen teòric. 

Elaboració de documents en format 
Microsoft Word o similar (processador 

de textos, excel). Elaboració de 
presentacions en Power Point. 

 
- Els exàmens teòrics es realitzaran un cop acabada cada unitat didàctica i seran 
avaluats individualment. 

- Els projectes són avaluats individualment (casa d'ocells). Les pràctiques d'electricitat, 
electrònica i d'ofimàtica (word, powerpoint, etc) seran avaluades en parella. Això no 

obstant, si per l'observació directa del professor s'observa que en la parella hi ha molta 
disparitat en la quantitat de treball realitzat, les notes dels alumnes seran diferents, 
podent fins i tot arribar a suspendre el alumne en qüestió. 

- Instruments d'avaluació: Proves escrites, proves orals (preguntes diferents durant la 
realització de les pràctiques d’electrònica i electricitat), proves pràctiques, observació 

directa. 
- La recuperació de les avaluacions no superades es realitzarà en la convocatòria 
ordinària de juny, sol·licitant a cada estudiant en qüestió les parts pendents per les 

quals va suspendre aquella avaluació (teoria, projecte o pràctiques, o ambdues) 
 

Avaluació ordinària: 
- Tot l’alumnat ha de realitzar l'avaluació ordinària de juny. Els que hagin aprovat tot 
per parcials podran o no pujar nota, però no devallar-la 

- L'examen ordinari contindrà tant preguntes tipus test, de redacció com càlculs 
matemàtics bàsics que s'estudien durant el curs. Per a l'examen es podrà utilitzar les 

calculadora. 
- Es sol·licitará a cada estudiant en qüestió el projecte que no hagui presentat a la 
corresponent avaluació per no anar al setembre 

- Per a la qualificació final de l'assignatura s'hauran de presentar tots els projectes no 
presentats i aprovar l'examen teòric. El percentatge d'avaluació serà el mateix que 

durant el curs 
- Criteris per a la promoció: Nota mitjana 5 o superior 
 

Avaluació extraordinària:  
Al setembre es realitzarà un examen teòric del curs i es lliuraran els projectes que no 

hagin estat executats en cada corresponent avaluació ni a l'ordinària. 
 

- L'examen extraordinari contindrà tant preguntes tipus test, de redacció com càlculs 
matemàtics bàsics que s'estudien durant el curs. Per a l'examen es podrà utilitzar la 
calculadora. 

- Per a la qualificació final de l'assignatura s'hauran de presentar tots els projectes no 
presentats i aprovar l'examen teòric. El percentatge d'avaluació serà el mateix que 

durant el curs 
- Criteris per a la promoció: Nota mitjana 5 o superior. 

 

Assistència mínima: si l'alumne no assisteix a un mínim del 80% de les sessions no 
podrà ser avaluat en avaluació contínua pel que passarà directament a l'examen final 

de trimestre. 
Repetició d'exàmens: segons la normativa lliurada en el dossier inicial. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE 
 



 

 

BLOC 2. EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ TÈCNICA 

Representar objectes mitjançant vistes i perspectives aplicant criteris de normalització, 
especialment circuits elèctrics. 
 

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 (aïllants, conductors, 
semiconductors, resistències variables, etc.). 

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

 
BLOC 5. ENERGIES. ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 
1. Relacionar els efectes de l'energia elèctrica i la seva capacitat de conversió en altres 

manifestacions energètiques. 
1.1. Explica els principals efectes del corrent elèctric i la seva conversió. 

2. Experimentar amb instruments de mesura i obtenir les magnituds elèctriques 
bàsiques. 
2.1. Utilitza les magnituds elèctriques bàsiques. 

3. Dissenyar i simular circuits amb simbologia adequada i muntar circuits amb 
operadors elementals. 

3.1. Dissenya, utilitzant simbologia adequada, circuits elèctrics bàsics i experimenta 
amb els elements que els configuren. 
3.2. Dissenya i munta circuits elèctrics bàsics emprant bombetes, brunzidors, díodes 

LED, motors, bateries i connectors. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 

BLOC 5. ENERGIES. ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 
1. Relacionar els efectes de l'energia elèctrica i la seva capacitat de conversió en altres 

manifestacions energètiques. 
1.1. Explica els principals efectes del corrent elèctric i la seva conversió. 
2. Experimentar amb instruments de mesura i obtenir les magnituds elèctriques 

bàsiques. 
2.1. Utilitza les magnituds elèctriques bàsiques. 

3. Dissenyar i simular circuits amb simbologia adequada i muntar circuits amb 
operadors elementals. 

3.1. Dissenya, utilitzant simbologia adequada, circuits elèctrics bàsics i experimenta 
amb els elements que els configuren. 
3.2. Dissenya i munta circuits elèctrics bàsics emprant bombetes, brunzidors, díodes 

LED, motors, bateries i connectors. 
 

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 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 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 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. 

 
 

 


