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AVALUACIÓ DE 1r D’ESO 

 

Per tal de donar la qualificació final de 1r d’ESO es valorarà el grau 

d’assoliment de les competències bàsiques pròpies de la matèria seguint 

els criteris d’avaluació detallats més endavant, amb la ponderació dels 

continguts que a continuació s’especifiquen: 

 

- Continguts conceptuals: 45% 

- Continguts procedimentals: 45% 

- Continguts actitudinals: 10% (en casos d’actitud molt negativa podrà 

comportar, fins i tot, que la nota de l’àrea de tecnologia sigui d’insuficient) 

 

Aquesta ponderació és a nivell global de tot el curs podent-se donar el cas 

que en algun trimestre hi hagi variacions degudes als continguts de l’àrea. 

 

Per poder aprovar la matèria caldrà que la nota mitjana entre els tres 

trimestres sigui de 5. Durant el mes de juny els alumnes suspesos hauran de 

realitzar un examen de recuperació de tota la matèria. Els alumnes que, 

després d’aquesta recuperació, segueixin sense assolir les competències 

bàsiques caldrà que realitzin les activitats descrites a l’annex i que es 

presentin a la recuperació del mes de setembre de tota la matèria. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1.- Conèixer les relacions entre tecnologia, ciència, natura i societat 

2.- Adquirir unes mínimes capacitats en la construcció d’objectes aplicant 

el mètode del procés tecnològic. 

3.- Conèixer i valorar el procés tecnològic com a mètode sistemàtic de 

resolució de problemes propis de la tecnologia. 

4.- Conèixer l’impacte de la tecnologia en la societat i sobre l’entorn 

natural. 

5.- Conèixer el funcionament i l’organtizació d’un aula de tecnologia 

6.- Conèixer les eines bàsiques del taller i les normes d’ús, conservació i 

seguretat. 

7.- Adquirir capacitat mínima en l’ús de les eines per fer operacions 

bàsiques al taller en la construcció d’objectes. 

8.- Conèixer els materials i estris de dibuix tècnic. 

9.- Ser capaç de dibuixar formes geomètriques elementals 

10.- Adquirir unes mínimes capacitats en l’ús dels materials i estris de 

dibuix per dibuixar croquis, esbossos i plànols. 

11.- Conèixer les normes d’acotament 

12.- Conèixer i realitzar la representació del sistema de vistes o projeccions 

d’objectes senzills. 



CASOS ESPECIALS 

 

- Alumnes amb dificultats d’aprenentatge (grup E): seguiran uns 

criteris d’avaluació adaptats a les seves característiques donant més 

importància a la part procedimental: en concret el 70% del curs i, per 

tant, de la nota, serà procedimental, el 20% conceptual i el 10% restant 

serà actitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVALUACIÓ DE 2n D’ESO 

 

Per tal de donar la qualificació final de 2n d’ESO es valorarà el grau 

d’assoliment de les competències bàsiques pròpies de la matèria seguint 

els criteris d’avaluació detallats més endavant, amb la ponderació dels 

continguts que a continuació s’especifiquen: 

 

- Continguts conceptuals: 45% 

- Continguts procedimentals: 45% 

- Continguts actitudinals: 10% (en casos d’actitud molt negativa podrà 

comportar, fins i tot, que la nota de l’àrea de tecnologia sigui d’insuficient) 

 

Aquesta ponderació és a nivell global de tot el curs podent-se donar el cas 

que en algun trimestre hi hagi variacions degudes als continguts de l’àrea. 

 

Per poder aprovar la matèria caldrà que la nota mitjana entre els tres 

trimestres sigui de 5. Durant el mes de juny els alumnes suspesos hauran de 

realitzar un examen de recuperació de tota la matèria. Els alumnes que, 

després d’aquesta recuperació, segueixin sense assolir les competències 

bàsiques caldrà que realitzin les activitats descrites a l’annex i que es 

presentin a la recuperació del mes de setembre de tota la matèria. 

 

En el cas dels alumnes que tenen suspesa la tecnologia de 1r d’ESO, si 

l’alumne treu una nota final mínima de 5 a 2n d’ESO li quedarà aprovada 

automàticament la tecnologia de 1r d’ESO. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1.- Valorar les aplicacions de l’electricitat a la vida quotidiana 

2.- Valorar la importància de l’electricitat en la resolució de problemes i en 

el desenvolupament tecnològic. 

3.- Conèixer les magnituds elèctriques fonamentals 

4.- Ser capaç de descriure els components d’un circuit elèctric senzill 

5.- Realitzar esquemes elèctrics senzills 

6.- Muntar circuits elèctrics bàsics 

7.- Conèixer els perills de la utilització de l’electricitat 

8.- Conèixer els diferents tipus de fonts i recursos energètics 

9.- Ser capaç de descriure les principals característiques i el funcionament 

general de les centrals convencionals de producció d’energia. 

10.- Conèixer les energies renovables més importants, així com ser capaç 

de descriure’ns els avantatges 

11.- Conèixer les mesures que podem aplicar en la nostra vida quotidiana 

per estalviar energia. 



12.- Actitud responsable vers el consum d’energia. 

13.- Utilitzar l'entorn de treball de Scratch for Arduino S4A 

 

CASOS ESPECIALS 

 

- Alumnes amb dificultats d’aprenentatge (grup E): seguiran uns 

criteris d’avaluació adaptats a les seves característiques donant més 

importància a la part procedimental: en concret el 70% del curs i, per 

tant, de la nota, serà procedimental, el 20% conceptual i el 10% restant 

serà actitudinal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVALUACIÓ DE 3r D’ESO 

 

Per tal de donar la qualificació final de 3r d’ESO es valorarà el grau 

d’assoliment de les competències bàsiques pròpies de la matèria seguint 

els criteris d’avaluació detallats més endavant, amb la ponderació dels 

continguts que a continuació s’especifiquen: 

 

- Continguts conceptuals: 45% 

- Continguts procedimentals: 45% 

- Continguts actitudinals: 10% (en casos d’actitud molt negativa podrà 

comportar, fins i tot, que la nota de l’àrea de tecnologia sigui d’insuficient) 

 

Aquesta ponderació és a nivell global de tot el curs podent-se donar el cas 

que en algun trimestre hi hagi variacions degudes als continguts de l’àrea. 

 

Per poder aprovar la matèria caldrà que la nota mitjana entre els tres 

trimestres sigui de 5. Durant el mes de juny els alumnes suspesos hauran de 

realitzar un examen de recuperació de tota la matèria. Els alumnes que, 

després d’aquesta recuperació, segueixin sense assolir les competències 

bàsiques caldrà que realitzin les activitats descrites a l’annex i que es 

presentin a la recuperació del mes de setembre de tota la matèria. 

 

En el cas dels alumnes que tenen suspesa la tecnologia en cursos anteriors a 

3r d’ESO, si l’alumne treu una nota final de 5 a 3r d’ESO li quedarà 

aprovada automàticament la tecnologia d’un dels cursos (si en té més d’un 

de suspès li quedarà aprovada la tecnologia del curs inferior) i si treu una 

nota final mínima de 6 li quedarà aprovada automàticament la tecnologia 

de tots els cursos anteriors que tingui suspesos. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1. Identificar les forces que actuen sobre construccions i objectes 

senzills, així com el tipus d’esforç que produeixen. 

2. Relacionar les propietats dels materials i la forma dels elements 

resistents amb els esforços que han de suportar 

3. Identificar i descriure estructures d’edificis, màquines i altres 

construccions, així com la funció que tenen 

4. Fer construccions senzilles d’estructures i avaluar-ne la resistència a 

les diferents classes d’esforços 

5. Valorar la necessitat dels sistemes articulats en la construcció dels 

elements de suport de màquines i construccions. 

6. Identificar i descriure les propietats més importants dels mecanismes 

de transmissió de moviment. 



7. Fer càlculs elementals de velocitats, relació de transmissió, moments 

i potència en els mecanismes estudiats. 

8. Fer i interpretar esquemes de mecanismes segons la simbologia 

normalitzada. 

9. Adquirir els conceptes relacionats amb el dibuix assistit per 

ordinador i descriure’ns les aplicacions bàsiques 

10.  Utilitzar l’ordinador per a crear dibuixos tècnics elementals 

11.  Crear biblioteques de símbols senzills per ser utilitzades en dibuixos 

tècnics 

12. Actuar responsablement i críticament en vers les TIC i la seva 

utilització tant des del punt de vista personal com professional, 

valorant objectivament la funció que tenen en el desenvolupament de 

la societat, l’economia i la cultura. 

13.  Descriure i relacionar les magnituds elèctriques bàsiques i les seves 

unitats: tensió, intensitat, resistència i potència. 

14.  Descriure els diferents sistemes de connexió dels receptors , 

generadors i aparells de comandament, les seves característiques i la 

manera de representar-lo en els esquemes. 

15.  Descriure l’efecte Joule i les seves aplicacions 

16.  Relacionar els fenòmens magnètic i elèctric. Descriure el 

funcionament dels generadors i els motors electromagnètics, 

identificar-ne les parts i descriure’n la funció. 

17.  Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i 

descriure’n el funcionament i les aplicacions 

18. Distingir entre els sistemes de control de llaç obert i els de llaç tancat 

19.  Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots senzills utilitzant 

les eines informàtiques adients per a ala seva programació i aplicar-

los a sistemes tècnics quotidians. 

20.  Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies 

millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica, 

substitució d’eines per la robòtica amb disminució de riscos, i 

millora de l’eficàcia. 

 

CASOS ESPECIALS 

 

- Alumnes amb dificultats d’aprenentatge (grups D i E): es tracta 

d’un grup integrat per alumnes amb ritme d’aprenentatge inferior i 

interessos diferents (cicles formatius de grau mitjà, món laboral, etc.) als 

alumnes dels grups A, B i C. L’avaluació es realitzarà amb la mateixa 

ponderació dels continguts descrita al començament. Els criteris 

d’avaluació seran també els mateixos però amb un grau de dificultat i 

d’exigència inferior pel què respecta a l’apartat de càlculs i problemes. 

 



AVALUACIÓ DE 4t D’ESO 

 

Per tal de donar la qualificació final de 4t d’ESO es valorarà el grau 

d’assoliment de les competències bàsiques pròpies de la matèria seguint 

els criteris d’avaluació detallats més endavant, amb la ponderació dels 

continguts que a continuació s’especifiquen: 

 

- Continguts conceptuals: 45% 

- Continguts procedimentals: 45% 

- Continguts actitudinals: 10% (en casos d’actitud molt negativa podrà 

comportar, fins i tot, que la nota de l’àrea de tecnologia sigui d’insuficient) 

 

Aquesta ponderació és a nivell global de tot el curs podent-se donar el cas 

que en algun trimestre hi hagi variacions degudes als continguts de l’àrea. 

 

Per poder aprovar la matèria caldrà que la nota mitjana entre els tres 

trimestres sigui de 5. Durant el mes de juny els alumnes suspesos hauran de 

realitzar un examen de recuperació de tota la matèria. Els alumnes que, 

després d’aquesta recuperació, segueixin sense assolir les competències 

bàsiques caldrà que realitzin les activitats descrites a l’annex i que es 

presentin a la recuperació del mes de setembre de tota la matèria. 

 

En el cas dels alumnes que tenen suspesa la tecnologia en cursos anteriors a 

4t d’ESO, si l’alumne treu una nota final de 5 a 4t d’ESO li quedarà 

aprovada automàticament la tecnologia d’un dels cursos (si en té més d’un 

de suspès li quedarà aprovada la tecnologia del curs inferior) i si treu una 

nota final mínima de 6 li quedarà aprovada automàticament la tecnologia 

de tots els cursos anteriors que tingui suspesos. 

 

En cas d’alumnes que tenen suspesa l’àrea de tecnologia a 3r d’ESO i que 

no facin l’optativa de tecnologia de 4t d’ESO, caldrà que realitzin un 

examen de recuperació durant el curs i no podran anar a cap dels exàmens 

de recuperació del mes de juny i de setembre de tecnologia de 3r d’ESO. 

Si, a més, tenen suspesa la tecnologia en cursos anteriors s’aplicaran els 

mateixos criteris descrits a 3r d’ESO. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1.- Descriure les aplicacions de la pneumàtica i l’oleohidràulica. 

2.- Identificar els components de sistemes pneumàtics i oleohidràulics 

bàsics i descriure’n la funció 

3.- Analitzar circuits pneumàtics i oleohidràulics característics , descriure’n 

el funcionament i identificar-ne les possibles aplicacions 



4.- Dissenyar i realitzar circuits pneumàtics senzills, amb components reals 

o mitjançant simuladors 

5.- Valorar la importància de la pneumàtica i l’oleohidràulica per donar 

solucions a problemes tecnològics. 

6.- Descriure els camps d’aplicació de l’electrònica 

7.- Identificar els components electrònics bàsics i descriure’n la funció 

8.- Realitzar esquemes electrònics senzills emprant la simbologia 

normalitzada 

9.- Utilitzar entorns de simulació i modelització de circuits i components 

electrònics. 

10.- Valorar la importància de l’electrònica en el desenvolupament 

tecnològic. 

11.- Saber identificar i diferenciar els sistemes digitals i els analògics 

12.- Identificar variables lògiques i operar-hi aplicant l’àlgebra de Boole. 

13.- Descriure les principals funcions i portes lògiques 

14.- Utilitzar entorns de simulació i modelització de circuits digitals 

15.- Realitzar i interpretar taules de veritat i logigrames. 

16.- Dissenyar i implementar circuits lògics senzills amb circuits elèctrics a 

partir d’una expressió boolena 

17.- Valorar els avantatges que comporta l’ús de l’electrònica digital en 

l’automatització. 

18.- Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i 

descriure’n el funcionament i les aplicacions 

19.- Distingir entre els sistemes de control de llaç obert i els de llaç tancat 

20.-  Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots senzills utilitzant les 

eines informàtiques adients per a ala seva programació i aplicar-los a 

sistemes tècnics quotidians. 

21.-  Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies 

millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica, substitució 

d’eines per la robòtica amb disminució de riscos, i millora de l’eficàcia. 

 

CASOS ESPECIALS 

 

- Alumnes amb dificultats d’aprenentatge (grups C i D): es tracta 

d’un grup integrat per alumnes amb ritme d’aprenentatge inferior i 

interessos diferents (cicles formatius de grau mitjà, món laboral, etc.) als 

alumnes dels grups A i B. L’avaluació es realitzarà amb la mateixa 

ponderació dels continguts descrita al començament. Els objectius 

didàctics mínims seran també els mateixos però amb un grau de 

dificultat i d’exigència inferior pel què respecta a l’apartat de càlculs i 

problemes. 

 

 



TECNOLOGIA INDUSTRIAL I i II ( 1r i 2n DE BATXILLERAT) 

 

METODOLOGIA I AVALUACIÓ 

 

Aquesta matèria té un caràcter tant pràctic com teòric. Les classes 

constaran d’explicacions d’aquells conceptes necessaris i de la realització 

d’exercicis pràctics que s’hauran de completar amb el treball i l’estudi 

realitzats a casa.  

Tots els temes estan preparats per poder-se presentar mitjançant 

presentacions Power Point (amb un canó de projecció), que ajudaran a 

l’alumne a entendre millor els conceptes explicats.  

S’utilitzaran els llibres de text de l’editorial Mc Graw-Hill següents: 

 

 Tecnologia Industrial 1 de la sèrie Fluvià 

 Tecnologia Industrial 2 de la sèrie Fluvià 

L’avaluació tindrà en compte el treball diari tant a casa com a l’aula i els 

resultats de les proves escrites realitzades durant el trimestre.  

Es realitzarà un examen per cada unitat didàctica. Si s’escau també es 

podrà demanar algun treball per completar alguna de les unitats explicades. 

 

REQUISIT PER SUPERAR EL CURS 

 

Per tal de donar la qualificació final de curs es valorarà el grau 

d’assoliment dels objectius didàctics, detallats en cada unitat, amb la 

ponderació dels continguts que a continuació s’especifiquen: 

 

 Continguts conceptuals: 45% 

 Continguts procedimentals: 45% 

 Continguts actitudinals: 10% (en casos d’actitud molt negativa podrà 

comportar, fins i tot, que la nota de l’àrea de tecnologia sigui 

d’insuficient) 

 

Nota important: Aquesta ponderació és a nivell global de tot el curs 

podent-se donar el cas que en algun trimestre hi hagi variacions degudes als 

continguts de l’àrea. 

 



En el cas de la Tecnologia Industrial II, si l’alumne no assoleix els 

objectius didàctics, tindrà dret a una nova avaluació final durant el mes de 

juny, on se l’examinarà dels continguts essencials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELECTROTÈCNIA (2n DE BATXILLERAT) 

 

Objectius generals de la matèria 

L’alumne/a, en acabar el curs ha de ser capaç de: 

1. Identificar i analitzar la funció i el comportament dels circuits elèctrics i dels seus 

elements dins el seu entorn d’aplicació –generadors, receptors, aparells de mesura, de 

control i de comandament– tot considerant les seves característiques tècniques. 

2. Aplicar les lleis generals de l’electricitat i de l’electromagnetisme per tal de realitzar 

els càlculs i representacions gràfiques d’aparells i circuits elèctrics. 

3. Seleccionar correctament els elements o components de valor adequat d’acord amb la 

seva funció i connectar-los correctament per tal de formar un circuit característic 

d’aplicació habitual. 

4. Mesurar les magnituds elèctriques dels circuits i aparells elèctrics utilitzant els 

instruments i connexions adients i expressar els resultats amb les unitats corresponents. 

5. Usar les eines, els aparells i els instruments, en les aplicacions electrotècniques, tot 

respectant les reglamentacions tècniques i les normes de seguretat corresponents. 

6. Participar activament i coordinada en la realització d’un projecte en equip. 

7. Resoldre petits circuits d’aplicació habitual, mitjançant el disseny, la selecció de 

components, el muntatge i la realització d’assajos necessaris per verificar el seu 

funcionament. 

8. Dibuixar esquemes de circuits i plànols d’instal·lacions i equips elèctrics 

característics, respectant i emprant la normativa internacional sobre l’ús de la 

terminologia, els símbols i les representacions gràfiques. 

9. Valorar la incidència que comporta l’execució d’un projecte en el cost econòmic, en 

el medi ambient i en la societat i avaluar la seva rendibilitat i viabilitat. 

  

Objectius terminals 

1. Analitzar qualitativament i quantitativa el comportament d’un circuit en corrent 

altern, en sistemes monofàsics i trifàsics equilibrats, aplicant els mètodes numèrics i 

gràfics d’anàlisi de circuits. 

2. Mostrar coneixement dels tipus, les característiques i la representació de la potència 

elèctrica en corrent altern, i també de la interdependència amb el factor de potència. 



3. Interpretar les característiques dels materials, components i màquines elèctriques en 

catàlegs, manuals tècnics i, si s’escau, en les plaques de característiques. 

4. Enunciar les lleis bàsiques del magnetisme i de l’electromagnetisme. 

5. Descriure el comportament dels components elèctrics passius bàsics en el règim 

permanent, tant en corrent altern com en corrent continu, i qualitativament en règim 

transitori en corrent continu. 

6. Descriure la funció, la connexió dels instruments de mesura: voltímetre, amperímetre, 

vatímetre, òhmetre i oscil·loscopi, i mesurar cada magnitud elèctrica amb l’instrument 

adequat. 

7. Dissenyar circuits elementals de les aplicacions elèctriques més representatives, 

incorporant les proteccions adients, elaborant les informacions tècniques i els esquemes 

corresponents i emprant la terminologia i la simbologia adequades. 

8. Mostrar iniciativa en la resolució de problemes. 

9. Realitzar el muntatge i l’experimentació de circuits a partir d’esquemes, tot 

identificant la terminologia normalitzada dels elements elèctrics d’aparells, circuits i 

instal·lacions. 

10. Identificar i descriure les parts d’una màquina elèctrica i els circuits annexos de 

comandament, control i protecció. 

11. Identificar les característiques d’un transformador elèctric. 

12. Realitzar el procés de muntatge, experimentació i desmuntatge d’un motor elèctric.  

13. Calcular els paràmetres constructius d’un aparell i/o instal·lació elèctrica senzilla i 

elaborar les documentacions tècniques i els esquemes corresponents. 

14. Mostrar coneixement de les propietats i l’ús dels materials –metalls i aïllants– 

utilitzats en electrotècnia. 

15.Analitzar, a un nivell elemental, l’aplicació de les normes i els reglaments referents a 

màquines, materials i instal·lacions , especialment les més representatives del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

16. Identificar les situacions de risc que comporta el treball en circuits sota tensió 

elèctrica. 

17. Analitzar i contrastar els resultats obtinguts en el disseny, muntatge i 

experimentació de circuits. 

18. Diagnosticar avaries elementals en un circuit elèctric. 

19. Seleccionar a nivell elemental els components, materials i màquines en funció de la 

seva aplicació. 



20. Tenir cura i realitzar el manteniment adequat dels instruments, eines i materials. 

21. Descriure les tècniques de manteniment dels aparells i les instal·lacions elèctriques. 

22. Utilitzar eines informàtiques per al disseny i la simulació de circuits elèctrics. 

23. Construir un circuit electrònic senzill a partir de l’esquema, tot identificant-ne els 

components i la seva funció. 

24. Explicar el funcionament de circuits i aparells simples que fan ús de l’electricitat per 

a l’enllumenat, l’escalfament i el refredament, el transport i l’automatització, 

assenyalant les relacions i interaccions entre els fenòmens que s’hi produeixen. 

25. Analitzar la incidència de les fonts d’energia en l’economia elèctrica. 

26. Descriure l’impacte ambiental de les centrals generadores d’energia elèctrica. 

27. Valorar la incidència de l’electrotècnia en la millora de la qualitat de vida. 

28. Planificar adequadament les fases d’elaboració d’un treball o una operació tècnica. 

29. Realitzar projectes tant individualment com en el si d’un equip.  

 

Continguts 

Crèdit 1 Electricitat i magnetisme 

Les magnituds elèctriques bàsiques. Definicions, unitats i símbols. Components 

elèctrics passius. Lleis d’un circuit elèctric en corrent continu. Magnituds i lleis generals 

del magnetisme i de l’electromagnetisme. El corrent altern. Generació i circuits 

elementals. Sistemes monofàsics i trifàsics. 

Crèdit 2 Màquines elèctriques. 

La màquina elèctrica. Les conversions electromecàniques. Transformadors estàtics. 

Característiques i aplicacions. Motors de corrent continu i de corrent altern. Principis de 

funcionament, tipus, característiques i aplicacions. Circuits de maniobra. Generador de 

corrent continu i de corrent altern. Característiques i aplicacions. Centrals generadores 

d’energia elèctrica. 

Crèdit 3 Circuits i aplicacions elèctriques i electròniques. 

Distribució i transport de l’energia elèctrica.Instruments i mètodes de 

mesura.Instal·lacions elèctriques.Dispositius de maniobra i protecció en circuits 

elèctrics.Seguretat i reglamentacions tècniques.Components electrònics lineals i no 

lineals.Circuits bàsics d’electrònica.Camps d’aplicació de l’Electrotècnia : il·luminació, 

calor i fred, transport i automatització.  



Procediments 

1. Obtenció i tractament de la informació. 

Ús de taules i gràfics característics dels materials i elements elèctrics. Elaboració de les 

informacions tècniques d’un aparell o una instal·lació elèctrica. Aplicació de models 

físics per deduir i analitzar el comportament dels circuits. Ús de les eines informàtiques 

per a l’obtenció i tractament de la informació. 

2. Representació i interpretació gràfica. 

Interpretació de dades. Interpretació i utilització de la simbologia normalitzada. 

Reconeixement de circuits en esquemes d’instal·lacions elèctriques habituals. 

Representació gràfica de paràmetres elèctrics. 

3. Anàlisi d’aparells i circuits elèctrics. 

Ús dels instruments de mesura. Identificació i caracterització funcional dels blocs i 

components d’un circuit. Anàlisi i contrastació de magnituds en elements i circuits i, 

entre valors calculats i valors mesurats. Identificació de les situacions de perill. 

4. Disseny i muntatge d’aparells i circuits elèctrics. 

Disseny d’un circuit a partir d’una necessitat específica. Projecció, muntatge i 

desmuntatge de conjunts i circuits. Experimentació i aplicació de circuits. 

Valors, normes i actituds 

1. Sobre la tecnologia. 

Atenció als lligams de la tecnologia amb altres disciplines. Sensibilització pels 

progressos tecnològics i llurs antecedents històrics. Respecte i acceptació de les 

convencions i normes internacionals. Rigor en l’ús del lèxic tecnològic. 

2. Sobre el treball. 

Observació, constància responsabilitat i respecte a les normes de seguretat i autocrítica 

en el treball individual. Iniciativa per proposar solucions i projectes, i receptivitat envers 

els procedents dels altres. Disposició per al treball en grup. Correcció en l’ús i 

manteniment d’eines, instruments i aparells. 

3. Sobre l’entorn. 

Respecte a la seguretat de les persones, dels aparells i de les instal·lacions. Valoració 

crítica de les diferents formes de generació de l’energia elèctrica i la seva incidència en 

l’economia, la qualitat de vida i el medi ambient. 

 

 



Temporització 

La durada de cada crèdit és de 35 hores lectives, incloent-hi les hores dedicades als 

controls escrits i avaluació. A títol orientatiu es dóna la durada que es pot dedicar a 

cadascuna de les unitats. 

Crèdit 1. Electricitat i 

magnetisme 

Crèdit 2. Màquines 

elèctriques 

Crèdit 3. Circuits i 

aplicacions elèctriques i 

electròniques 
 

1.L’electricitat i el circuit 

elèctric(5) 

2.Lleis bàsiques del circuit 

elèctric(7) 

3.Magnetisme i 

electromagnetisme(7) 

4.Components elèctrics 

passius(4) 

5. El corrent altern(9) 

 

1.Les màquines elèctriques i 

els motors de corrent 

continu (7) 

2.Els generadors de corrent 

continu (6) 

3.Motors de corrent altern 

(6) 

4.Generadors de corrent 

altern (6) 

5.Transformadors estàtics 

(6) 

 

1.Generació, transport i 

distribució de l’energia 

elèctrica (4) 

2.Instal·lacions elèctriques 

(5) 

3.Sistemes electrònics 

analògics (9) 

4.Sistemes electrònics 

digitals (9) 

5.Camps d’aplicació de 

l’electrotècnia (5) 

 

Criteris d’avaluació 

- Exàmens sobre els coneixements teòrics (90%) 

- Exercicis i activitats encomanades regularment (5%)  

- Hàbits i actitud de responsabilitat en les tasques encomanades (5%) 

 

Llibre de text 

Electrotècnia 

Editorial Donostiarra 

Autor: José Luis Valentín Labarta 

Altres materials: Fotocòpies d’altres llibres de text recopilats pel professor 

 



CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA DE 2n DE 

BATXILLERAT 

 

Per tal d’obtenir la nota final del treball de recerca se seguirà el següent 

protocol: 

 

1.- El tutor emetrà una nota per a cadascun dels tres apartats: seguiment, 

treball escrit i exposició oral. 

 

2.- Els altres dos membres del tribunal emetran només dues notes 

cadascun: treball escrit i exposició oral. 

 

3.- La nota de seguiment serà la que emeti el tutor mentre que les notes del 

treball escrit i de l’exposició oral resultaran de fer la mitjana de les notes 

corresponents emeses pels tres membres del tribunal. 

 

4.- Les notes de seguiment, treball escrit i exposició oral es podran donar 

amb una precisió de fins a dos decimals mentre que la nota final del treball 

de recerca s’haurà d’arrodonir matemàticament a un número del 0 al 10 

sense decimals un cop aplicada la ponderació de cadascun dels tres apartats 

(seguiment, treball escrit i exposició oral). 
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DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 

 

A) 1r d’ESO (optativa Scratch): 

 

- El 100% de la qualificació sortirà de les activitats de recuperació 

presentades al setembre descrites al document corresponent. No hi haurà 

examen al setembre. 

 

 

B) Resta de grups d’ESO: 

 

- La qualificació sortirà de la següent ponderació: 

 

1.- Realització d’un examen durant la convocatòria de setembre (dels 

continguts donats durant el curs): 60% 

2.- Activitats de recuperació presentades: 40% 

 

Nota important: per poder aprovar la matèria serà condició imprescindible 

treure una nota mínima de 4 tant a les activitats de recuperació com a 

l’examen. 

 

 

C) Tecnologia Industrial I: 

 

- El 100% de la qualificació sortirà de la nota de l’examen de recuperació 

del setembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 

 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ PER A LA CONVOCATÒRIA 

DE SETEMBRE 

 

CURS ACTIVITATS 

1r d’ESO - Fer de nou totes les làmines de dibuix 

tècnic realitzades durant el curs. 

- Fer tots els exercicis de les activitats 

finals del llibre de text corresponents a les 

unitats que s’han donat durant el curs. 

1r d’ESO (optativa: Scratch) - Fer un programa disseny Scratch 

acompanyat d’una memòria tècnica.. 

2n d’ESO - Fer tots els exercicis de les activitats 

finals del llibre de text corresponents a les 

unitats que s’han donat durant el curs. 

3r d’ESO - Fer tots els exercicis de les activitats 

finals del llibre de text corresponents a les 

unitats que s’han donat durant el curs. 

3r d’ESO (optativa: Disseny i 

construcció d’un objecte) 

- Fer la memòria de la construcció del 

bòlid. 

4t d’ESO (Tecnologia) - Fer tots els exercicis de les activitats 

finals del llibre de text corresponents a les 

unitats que s’han donat durant el curs. 

4t d’ESO (Informàtica) - Acabar les activitats del curs penjades al 

Moodle. 

Tecnologia Industrial I - Es farà un examen al setembre de 

característiques similars al realitzat durant 

la convocatòria de recuperació del juny. 

 

 


