
 

 

ASSIGNATURA: TECNOLOGIA CURS:3r 

 

CRITERIS DE CALIFICACIÓ 

Avaluació inicial: Els alumnes ja tenen els coneixements previs de segon per assolir la 
assignatura. Als nous alumnes se els hi farà una avaluació teòrica inicial per saber els 

seus coneixements previs. En cas de no tenir-los assolits se’ls hi farà una adaptació 
curricular no significativa. Si fos necessari, es durà una adaptació curricular significativa 
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. 
 En cas de realitzar memòries tècniques, aquestes han d'estar elaborades correctament. 
En cas de no estar ben realitzada la memòria tècnica, especialment el dibuix en planta, 

alçat i perfil, l'alumne suspendrà automàticament l'assignatura, independentment de les 
notes obtingudes als exàmens i projectes. S'elaboraran aquestes memòries en format 

digital mitjançant un processador de textos, però seran lliurades en paper. 
 

 

Trimestre Durada Temari 

1r Setembre-Desembre 
19 

1-2. Exàmens de cada tema. Execució 
d'una instal·lació elèctrica d'un llum de 
taula. Elaboració de 15 diferents 

pràctiques amb el Microsoft Excel o 
similar. Elaboració de la corresponent 

memòria tècnica 

2n Gener-Març 20 3-4. Examen de cada tema. Execució 

d'un projecte que consta d’un pont amb 
paper de periòdic que suporti al manco 
10 kg. Elaboració d’una cúpula amb 

canyetes de plàstic autoportant 
Elaboració de la corresponent memòria 



 

 

tècnica 

3r Març-Juny 20 5-6-7. Examen de cada tema. 
Elaboració d’un projecte per estudiar els 

mecanismes reductors/multiplicadors 
de velocitat. Elaboració de la 

corresponent memòria tècnica 
Introducció a la programació bàsica 
mitjançant Python, WinLogo, Scratch, 

processing o similars. Elaboració d’una 
màquina hipnótica 

 
 

- Els exàmens teòrics es realitzaran un cop acabada cada unitat didàctica i seran 
avaluats individualment. 
- Els projectes són avaluats individualment. Les pràctiques d'ofimàtica (EXCEL)i de 

programació 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 
alumnes en qüestió. 
Les memòries tècniques seran avaluades individualment, essent una part fonamental 

un precís i acurat dibuix tècnic. Si es fa malament la memòria suspendrà l’assignatura. 
- Instruments d'avaluació: Proves escrites, proves orals, proves pràctiques, observació 

directa, quaderns d'aula. Memòries tècniques 
- 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 suspensió aquesta avaluació (teoria, projecte o pràctiques, o ambdues) 
 

Avaluació ordinària: 
- Tots han de presentar-se a l’examen 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. 
- La recuperació de les avaluacions no superades es realitzarà en la convocatòria 
ordinària de juny, sol·licitant a cada estudiant aprovar el teòric i entregar i aprovar els 

projectes pendents. 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 i les 

corresponents memòries 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 les 

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  



 

 

general de trimestre. 

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE 

 

 

BLOC 1. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROCESSOS TECNOLÒGICS 
 

1. Identificar i descriure les etapes necessàries per crear un producte tecnològic des de 
l'origen fins a la comercialització, investigar la seva influència en la societat i proposar 
millores tant des del punt de vista de la utilitat com del possible impacte social. 

1.1. Dissenya un prototip que dóna solució a un problema tècnic mitjançant el procés 
de resolució de problemes tecnològics. 

2. Realitzar les operacions tècniques previstes en un pla de treball utilitzant els recursos 
materials i organitzatius amb criteris d'economia, seguretat i respecte al medi ambient i 
valorant les condicions de l'entorn de treball. 

2.1. Elabora la documentació necessària per planificar i construir el prototip. 
3. Explicar mitjançant documentació tècnica les diferents fases d'un producte des del 

disseny fins a la comercialització. 
3.1. Produeix els documents necessaris relacionats amb un prototip utilitzant quan sigui 
necessari programari específic de suport. 

 
BLOC 2. EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ TÈCNICA 

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 5. ENERGIES. ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 

1. Relacionar els efectes de l'energia elèctrica i la seva capacitat de conversió en altres 
manifestacions energètiques. 
3.1. Dissenya, utilitzant simbologia adequada, circuits elèctrics bàsics, com una 

làmpada de taula. 
3.2. Dibuixa el corresponent circuit elèctric amb simbologia normalitzada. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 



 

 

BLOC 4. ESTRUCTURESI MECANISMES 

1. Analitzar i descriure els esforços a què estan sotmeses les estructures experimentant 
en prototips. 
1.1. Descriu, basant-se en informació escrita, audiovisual o digital, les característiques 

pròpies que configuren les tipologies d'estructura. 
1.2. Identifica els esforços característics i la transmissió dels mateixos en els elements 

que configuren l'estructura. 
2. Observar i emprar operadors mecànics responsables de transformar i transmetre 
moviments, en màquines i sistemes, integrats en una estructura. 

2.1. Descriu mitjançant informació escrita i gràfica com transforma el moviment o el 
transmeten els diferents mecanismes. 

2.2. Calcula la relació de transmissió de diferents elements mecànics com les politges i 
els engranatges. 
2.3. Explica la funció dels elements que configuren una màquina o sistema des del punt 

de vista estructural i mecànic. 
2.4. Simula mitjançant programari específic i mitjançant simbologia normalitzada 

circuits mecànics. 
 
 

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 
 

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 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. ENERGIA I LA SEVA TRANSFORMACIÓ 

Energia elèctrica: generació, transport i distribució. 
Centrals. Descripció i tipus de centrals hidroelèctriques, tèrmiques i nuclears. 
Tractament dels residus. 

Energies renovables: sistemes tècnics per aprofitar l’energia eòlica, solar, mareomotriu 
i la biomassa. Importància de l’ús d’energies alternatives. 

Transformació d’energia tèrmica en mecànica: descripció i funcionament de màquines 
tèrmiques. 

Energia i medi ambient. Eficiència i estalvi energètic. Anàlisi de les repercussions 
mediambientals de les diferents centrals elèctriques estudiades. 
 


