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CRITERIS D’AVALUACIÓ 1r ESO

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
1r ESO

DATA DE REVISIÓ:
25-09-19

MATÈRIA:
Tecnologia

NIVELL: TIPUS D’AGRUPACIÓ:
ORDINÀRIA

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: JAVIER ARAGON

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.  Comunicar  de  forma oral  i  escrita  els  treballs  quotidians i  els  projectes
realitzats utilitzant aplicacions informàtiques que integrin diferents mitjans de
presentació.

2. Utilitzar Internet de forma correcta per comunicar-se, cercar, descarregar,
intercanviar  i  publicar  informació,  així  com  conèixer-ne  el  funcionament,
l’estructura i la terminologia.

3.  Utilitzar  aplicacions  digitals  col·laboratives  per  compartir  les  tasques
realitzades i treballar en equip.

4. Identificar i seguir de forma seqüenciada les fases del procés tecnològic en
l’execució de projectes.

5. Desenvolupar projectes tecnològics treballant de forma grupal tot respectant
l’opinió dels companys i col·laborant en les tasques realitzades.

6. Analitzar objectes quotidians indicant els materials que els componen, així
com la seva funcionalitat i ergonomia.

7. Representar objectes i interpretar plànols senzills a escala.

8. Representar objectes en croquis i plànols i acotar-los seguint les normes
estandarditzades.

9. Emprar correctament els instruments de mesura bàsics triant els que són
adequats en funció de la mesura a realitzar.

10.  Emprar  correctament  eines  i  màquines,  observant  les  mesures  de
seguretat corresponents i triant les que són adequades en funció de l’operació
a realitzar i el material sobre el que s’actua.

11. Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines
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adequades i emprant programari de disseny.

12. Definir les propietats i aplicacions dels diferents materials bàsics i tècnics.

13. Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de
la sostenibilitat, evitant el malbaratament.

14. Proposar mesures de reciclatge de materials incloses en la construcció
d’objectes.

EINES D'AVALUACIÓ

L’avaluació  de  les  competències  desenvolupades  amb  les  activitats
conceptuals  sortirà  de  la  mitjana de les  notes  de les  presentacions i  dels
controls realitzats al llarg del trimestre; tindrà un pes del 50%. (PI-PIM 25%).
La  nota  global  d'avaluació  sortirà  de  la  mitjana  ponderada  de  tres  notes:
valors,  normes  i  actituds;  procediments  i  conceptes.  L’avaluació  de  la
competència personal sortirà de la valoració del comportament a classe, té un
pes del 10% (PI-PIM 25%) i sortirà del seguiment que el professor faci sobre
cada alumne valorant: el comportament a classe, la predisposició a treballar
en  equip  o  individualment,  el  respecte  pel  material  i  l'ordre  treballant.
L'avaluació  de  les  competències  desenvolupades  amb  les  activitats
procedimentals sortirà de l’avaluació dels procediments, té un pes del 40%
(PI-PIM 50%) i sortirà de dues notes al cinquanta per cent (50%): La mitjana
de  les  notes  obtingudes  en  els  exercicis  pràctics,  realitzats  al  llarg  de
l'avaluació, dels quals es valorarà: l'acabat,  la dificultat,  el funcionament,  el
treball en equip, el treball individual i la seguretat i neteja. La nota mitjana de
les  obtingudes en els  treballs  sobre  l'activitat  realitzada (dossier  o  llibreta)
valorats sobre 10 punts, dels quals es valorarà la presentació, la representació
dels plànols i les explicacions escrites. L’avaluació de la competència digital
sortirà de la mitjana de les notes obtingudes en les activitats fetes a l’aula
d’informàtica. Quan l’esmentat anterior no és superat dins de cada trimestre
corresponent, llavors es recupera al llarg del trimestre següent entregant totes
les activitats pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal.  Per a
poder  fer  una  mitjana  de  les  notes  els  alumnes  han  d’entregar  totes  les
activitats proposades pel professor. 

NO ASSOLEIX (NA), si la nota final de juny, provinent de la mitjana aritmètica
dels tres trimestres, és inferior a 2,5 o superior a 2,5 i no han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS),  si la nota final de juny, provinent de la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 2,5 i han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT NOTABLE (AN), si la nota final de juny, provinent de la mitjana
aritmètica  dels  tres  trimestres,  és  superior  a  5  i  han  entregat  totes  les
activitats.
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ASSOLIMENT EXCEL·LENT (AE),  si  la  nota  final  de  juny,  provinent  de  la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 7,5 i han entregat totes les
activitats.

EINES DE RECUPERACIÓ

Proves objectives basades amb els continguts de cada unitat  didàctica. Es
recupera cada trimestre no superat al  llarg del  trimestre següent  entregant
totes les activitats pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal. 
Si la nota final, provinent de la mitjana aritmètica dels tres trimestres és NO
ASSOLEIX (NA), es  pot  recuperar  entregant  totes  les  activitats  pendents
d’entregar en la convocatòria extraordinària de recuperació.

NO ASSOLEIX (NA) Entre 0 i 2,5; ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS) Entre
2,6  i  5  ASSOLIMENT  NOTABLE  (AN)  Entre  5,1  i  7,5  i  ASSOLIMENT
EXCEL·LENT (AE) Entre 7,6 i 10.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 1r ESO

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
1r ESO

DATA DE REVISIÓ:
25-09-19

MATÈRIA:
Tecnologia

NIVELL:
FRANJA 

TIPUS D’AGRUPACIÓ:
OPTATIVA 

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: JAVIER ARAGON

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.  Comunicar  de  forma oral  i  escrita  els  treballs  quotidians i  els  projectes
realitzats utilitzant aplicacions informàtiques que integrin diferents mitjans de
presentació.

2. Utilitzar Internet de forma correcta per comunicar-se, cercar, descarregar,
intercanviar  i  publicar  informació,  així  com  conèixer-ne  el  funcionament,
l’estructura i la terminologia.

3.  Utilitzar  aplicacions  digitals  col·laboratives  per  compartir  les  tasques
realitzades i treballar en equip.

4. Identificar i seguir de forma seqüenciada les fases del procés tecnològic en
l’execució de projectes.

5. Desenvolupar projectes tecnològics treballant de forma grupal tot respectant
l’opinió dels companys i col·laborant en les tasques realitzades.

6. Analitzar objectes quotidians indicant els materials que els componen, així
com la seva funcionalitat i ergonomia.

7. Representar objectes i interpretar plànols senzills a escala.

8. Representar objectes en croquis i plànols i acotar-los seguint les normes
estandarditzades.

9. Emprar correctament els instruments de mesura bàsics triant els que són
adequats en funció de la mesura a realitzar.

10.  Emprar  correctament  eines  i  màquines,  observant  les  mesures  de
seguretat corresponents i triant les que són adequades en funció de l’operació
a realitzar i el material sobre el que s’actua.

11. Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines
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adequades i emprant programari de disseny.

12. Definir les propietats i aplicacions dels diferents materials bàsics i tècnics.

13. Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de
la sostenibilitat, evitant el malbaratament.

14. Proposar mesures de reciclatge de materials incloses en la construcció
d’objectes.

EINES D'AVALUACIÓ

La  nota  global  d'avaluació  sortirà  de  la  mitjana  ponderada  de  dos  notes:
valors,  normes  i  actituds  i  procediments.  L’avaluació  de  la  competència
personal sortirà de la valoració del comportament a classe, té un pes del 40% i
sortirà  del  seguiment  que el  professor  faci  sobre cada alumne valorant:  el
comportament a classe, la predisposició a treballar en equip o individualment,
el respecte pel material i  l'ordre treballant. L'avaluació de les competències
desenvolupades amb les activitats procedimentals sortirà de l’avaluació dels
procediments, té un pes del 60%, la mitjana de les notes obtingudes en els
exercicis  pràctics,  realitzats  al  llarg  de  l'avaluació,  dels  quals  es  valorarà:
l'acabat, la dificultat, el funcionament, el treball en equip, el treball individual i
la seguretat i neteja. L’avaluació de la competència digital sortirà de la mitjana
de les notes obtingudes en les activitats  fetes a l’aula  d’informàtica.  Quan
l’esmentat anterior no és superat dins de cada trimestre corresponent, llavors
es  recupera  al  llarg  del  trimestre  següent  entregant  totes  les  activitats
pendents d’entregar. Per a poder fer una mitjana de les notes els alumnes han
d’entregar totes les activitats proposades pel professor. Per a poder fer una
mitjana de les notes els alumnes han d’entregar totes les activitats proposades
pel professor. 

NO ASSOLEIX (NA), si  la nota és inferior  a 2,5 o superior a 2,5 i  no han
entregat totes les activitats.

ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS), si la nota és superior a 2,5 i han entregat
totes les activitats.

ASSOLIMENT NOTABLE (AN), si la nota final és superior a 5 i han entregat
totes les activitats.

ASSOLIMENT EXCEL·LENT (AE), si la nota és superior a 7,5 i han entregat
totes les activitats.

EINES DE RECUPERACIÓ

El trimestre no superat es recupera al llarg del següent trimestre  entregant
totes les activitats pendents d’entregar.

NO ASSOLEIX (NA) Entre 0 i 2,5; ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS) Entre
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2,6  i  5  ASSOLIMENT  NOTABLE  (AN)  Entre  5,1  i  7,5  i  ASSOLIMENT
EXCEL·LENT (AE) Entre 7,6 i 10.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

Institut Rafael Casanova
                        8

CRITERIS D’AVALUACIÓ 2n ESO

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
2n ESO

DATA DE REVISIÓ:
25-09-2019

MATÈRIA:
Tecnologia

NIVELL:
2n ESO

TIPUS D’AGRUPACIÓ:
ORDINÀRIA

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: JAVIER ARAGÓN I CIA

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.  Comunicar  els  projectes  realitzats  utilitzant  mitjans  digitals,  emprant  el
llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi diferents elements visuals (taules,
gràfics, imatges).

2.  Representar  objectes  en sistema dièdric  i  acotar-los seguint  les normes
estandarditzades.

3. Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’Internet de forma correcta per
tal de generar nou coneixement.

4.  Comprendre i  descriure el  funcionament de circuits elèctrics bàsics i  les
seves aplicacions a  sistemes tècnics  senzills.  Dissenyar  i  construir  circuits
elèctrics bàsics tant amb components com mitjançant l’ús de simuladors.

5. Integrar circuits de baixa tensió a objectes de construcció pròpia.

6. Descriure el  procés de generació d’electricitat  a partir  de diferents fonts
d’energia i el procés d’obtenció de moviment a partir de l’electricitat. Valorar la
necessitat  d’un consum raonat d’energia a la vida quotidiana i  la utilització
d’estratègies adequades per aconseguir-ho.

7. Comprendre els efectes i  les interrelacions de les magnituds elèctriques
bàsiques i realitzar mesures de forma experimental i mitjançant simuladors.

8. Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials
aplicades a les matèries primeres fins a convertir-se en productes elaborats i
posats a l’abast del  consumidor. Analitzar el procés industrial d’un producte
característic de la zona.

9.  Analitzar  els  processos  de  fabricació  relacionats  amb  l’aplicació  de
tecnologies digitals, específicament amb la impressió en 3D.
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10. Comprendre el funcionament de les empreses virtuals i el seu model de
negoci.

11.  Valorar  la  necessitat  d’una  compra  i  un  consum  responsable  dels
productes.

12. Representar problemes simples mitjançant algorismes.

13. Dissenyar programes simples seguint estructures clares.

EINES D'AVALUACIÓ

L’avaluació  de  les  competències  desenvolupades  amb  les  activitats
conceptuals  sortirà  de  la  mitjana de les  notes  de les  presentacions i  dels
controls realitzats al llarg del trimestre; tindrà un pes del 50%. (PI-PIM 25%).
La  nota  global  d'avaluació  sortirà  de  la  mitjana  ponderada  de  tres  notes:
valors,  normes  i  actituds;  procediments  i  conceptes.  L’avaluació  de  la
competència personal sortirà de la valoració del comportament a classe, té un
pes del 10% (PI-PIM 25%) i sortirà del seguiment que el professor faci sobre
cada alumne valorant: el comportament a classe, la predisposició a treballar
en  equip  o  individualment,  el  respecte  pel  material  i  l'ordre  treballant.
L'avaluació  de  les  competències  desenvolupades  amb  les  activitats
procedimentals sortirà de l’avaluació dels procediments, té un pes del 40%
(PI-PIM 50%) i sortirà de dues notes al cinquanta per cent (50%): La mitjana
de  les  notes  obtingudes  en  els  exercicis  pràctics,  realitzats  al  llarg  de
l'avaluació, dels quals es valorarà: l'acabat,  la dificultat,  el funcionament,  el
treball en equip, el treball individual i la seguretat i neteja. La nota mitjana de
les  obtingudes en els  treballs  sobre  l'activitat  realitzada (dossier  o  llibreta)
valorats sobre 10 punts, dels quals es valorarà la presentació, la representació
dels plànols i les explicacions escrites. L’avaluació de la competència digital
sortirà de la mitjana de les notes obtingudes en les activitats fetes a l’aula
d’informàtica. Quan l’esmentat anterior no és superat dins de cada trimestre
corresponent, llavors es recupera al llarg del trimestre següent entregant totes
les activitats pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal.  Per a
poder  fer  una  mitjana  de  les  notes  els  alumnes  han  d’entregar  totes  les
activitats proposades pel professor. Quan l’esmentat anterior no és superat
dins de cada trimestre corresponent, llavors es recupera al llarg del trimestre
següent  entregant  totes  les  activitats  pendents  d’entregar  i  realitzant  una
prova objectiva si cal.  Per a poder fer una mitjana de les notes els alumnes
han d’entregar totes les activitats proposades pel professor. 

NO ASSOLEIX (NA), si la nota final de juny, provinent de la mitjana aritmètica
dels tres trimestres, és inferior a 2,5 o superior a 2,5 i no han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS),  si la nota final de juny, provinent de la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 2,5 i han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT NOTABLE (AN), si la nota final de juny, provinent de la mitjana
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aritmètica  dels  tres  trimestres,  és  superior  a  5  i  han  entregat  totes  les
activitats.

ASSOLIMENT EXCEL·LENT (AE),  si  la  nota  final  de  juny,  provinent  de  la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 7,5 i han entregat totes les
activitats.

EINES DE RECUPERACIÓ

Proves objectives basades amb els continguts de cada unitat  didàctica. Es
recupera cada trimestre no superat al  llarg del  trimestre següent  entregant
totes les activitats pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal. 
Si la nota final, provinent de la mitjana aritmètica dels tres trimestres és NO
ASSOLEIX  (NA), es  pot  recuperar  entregant  totes  les  activitats  pendents
d’entregar en la convocatòria extraordinària de recuperació.

NO ASSOLEIX (NA) Entre 0 i 2,5; ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS) Entre
2,6  i  5  ASSOLIMENT  NOTABLE  (AN)  Entre  5,1  i  7,5  i  ASSOLIMENT
EXCEL·LENT (AE) Entre 7,6 i 10.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 2n ESO

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
2n ESO

DATA DE REVISIÓ:
25-09-19

MATÈRIA:
Tecnologia

NIVELL:
FRANJA 

TIPUS D’AGRUPACIÓ:
OPTATIVA 

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: JAVIER ARAGON

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.  Comunicar  de  forma oral  i  escrita  els  treballs  quotidians i  els  projectes
realitzats utilitzant aplicacions informàtiques que integrin diferents mitjans de
presentació.

2. Utilitzar Internet de forma correcta per comunicar-se, cercar, descarregar,
intercanviar  i  publicar  informació,  així  com  conèixer-ne  el  funcionament,
l’estructura i la terminologia.

3.  Utilitzar  aplicacions  digitals  col·laboratives  per  compartir  les  tasques
realitzades i treballar en equip.

4. Identificar i seguir de forma seqüenciada les fases del procés tecnològic en
l’execució de projectes.

5. Desenvolupar projectes tecnològics treballant de forma grupal tot respectant
l’opinió dels companys i col·laborant en les tasques realitzades.

6. Analitzar objectes quotidians indicant els materials que els componen, així
com la seva funcionalitat i ergonomia.

7. Representar objectes i interpretar plànols senzills a escala.

8. Representar objectes en croquis i plànols i acotar-los seguint les normes
estandarditzades.

9. Emprar correctament els instruments de mesura bàsics triant els que són
adequats en funció de la mesura a realitzar.

10.  Emprar  correctament  eines  i  màquines,  observant  les  mesures  de
seguretat corresponents i triant les que són adequades en funció de l’operació
a realitzar i el material sobre el que s’actua.

11. Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines
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adequades i emprant programari de disseny.

12. Definir les propietats i aplicacions dels diferents materials bàsics i tècnics.

13. Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de
la sostenibilitat, evitant el malbaratament.

14. Proposar mesures de reciclatge de materials incloses en la construcció
d’objectes.

EINES D'AVALUACIÓ

La  nota  global  d'avaluació  sortirà  de  la  mitjana  ponderada  de  dos  notes:
valors,  normes  i  actituds  i  procediments.  L’avaluació  de  la  competència
personal sortirà de la valoració del comportament a classe, té un pes del 40% i
sortirà  del  seguiment  que el  professor  faci  sobre cada alumne valorant:  el
comportament a classe, la predisposició a treballar en equip o individualment,
el respecte pel material i  l'ordre treballant. L'avaluació de les competències
desenvolupades amb les activitats procedimentals sortirà de l’avaluació dels
procediments, té un pes del 60%, la mitjana de les notes obtingudes en els
exercicis  pràctics,  realitzats  al  llarg  de  l'avaluació,  dels  quals  es  valorarà:
l'acabat, la dificultat, el funcionament, el treball en equip, el treball individual i
la seguretat i neteja. L’avaluació de la competència digital sortirà de la mitjana
de les notes obtingudes en les activitats  fetes a l’aula  d’informàtica.  Quan
l’esmentat anterior no és superat dins de cada trimestre corresponent, llavors
es  recupera  al  llarg  del  trimestre  següent  entregant  totes  les  activitats
pendents d’entregar. Per a poder fer una mitjana de les notes els alumnes han
d’entregar totes les activitats proposades pel professor. Per a poder fer una
mitjana de les notes els alumnes han d’entregar totes les activitats proposades
pel professor. 

NO ASSOLEIX (NA), si la nota final de juny, provinent de la mitjana aritmètica
dels tres trimestres, és inferior a 2,5 o superior a 2,5 i no han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS),  si la nota final de juny, provinent de la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 2,5 i han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT NOTABLE (AN), si la nota final de juny, provinent de la mitjana
aritmètica  dels  tres  trimestres,  és  superior  a  5  i  han  entregat  totes  les
activitats.

ASSOLIMENT EXCEL·LENT (AE),  si  la  nota  final  de  juny,  provinent  de  la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 7,5 i han entregat totes les
activitats.

EINES DE RECUPERACIÓ
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El trimestre no superat es recupera al llarg del següent trimestre  entregant
totes les activitats pendents d’entregar.

NO ASSOLEIX (NA) Entre 0 i 2,5; ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS) Entre
2,6  i  5  ASSOLIMENT  NOTABLE  (AN)  Entre  5,1  i  7,5  i  ASSOLIMENT
EXCEL·LENT (AE) Entre 7,6 i 10.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 2n ESO

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
2n ESO

DATA DE REVISIÓ:
25-09-2019

MATÈRIA:
Informàtica

NIVELL:
FRANJA B

TIPUS D’AGRUPACIÓ:
OPTATIVA 

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: NÚRIA MASCLANS

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.  Analitzar  els  processos  de  fabricació  relacionats  amb l’aplicació  de  tecnologies
digitals, específicament amb la impressió en 3D.

2. Representar problemes simples mitjançant algorismes.

3. Dissenyar programes simples seguint estructures clares.

4. Definir i identificar els diferents components d’un programa informàtic.

5. Dissenyar programes informàtics simples aplicables a necessitats concretes del seu
entorn immediat.

6.  Realitzar  programes informàtics  simples aplicant  estructures de programació que
incloguin operadors, estructures condicionals i estructures de repetició.

7. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el
funcionament i les aplicacions.

8. Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques
adequades per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.

9. Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició
en públic i amb suport multimèdia.

10. Relacionar els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el
procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d’eines per la robòtica
amb disminució de riscos i millora de l’eficàcia.

11. Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que
compleixin  una  determinada  funció  en  un  mecanisme  o  màquina  i  mitjançant
simuladors.
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12. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el
funcionament i les aplicacions.

13. Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques
adequades per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.

14. Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició
en públic i amb suport multimèdia.

15. Relacionar els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el
procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d’eines per la robòtica
amb disminució de riscos i millora de l’eficàcia.

EINES D'AVALUACIÓ

Avaluació de les competències tecnològiques de la matèria:  L’avaluació de la
competència digital  sortirà de l’avaluació dels procediments: Cada avaluació
té una part de nota que correspon als procediments, que correspon al 80% de
la  nota  global.  Per  calcular-la  es  valoraran  els  exercicis  i  els  tallers
d'informàtica fets a classe. L’avaluació de la competència personal sortirà de
la valoració dels valors, normes i d’actituds: L’alumne/a ha de tenir una actitud
participativa i ha de fer els treballs i exercicis que se li demanen. Es valorarà
també l’ús de les eines en l’aula d’informàtica el respecte per les normes de
seguretat pel seu ús així com la capacitat de l’alumne/a per mantenir un entorn
de treball adequat. La nota actitudinal valdrà el 20% de la nota global.  Quan
l’esmentat  anterior  no és superat,  llavors es recupera al  llarg del  trimestre
següent entregant totes les activitats pendents d’entregar. En cas de no haver
entregat totes les activitats, l’alumne haurà de fer una prova objectiva. 

NO ASSOLEIX (NA), si la nota final de juny, provinent de la mitjana aritmètica
dels tres trimestres, és inferior a 2,5 o superior a 2,5 i no han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS),  si la nota final de juny, provinent de la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 2,5 i han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT NOTABLE (AN), si la nota final de juny, provinent de la mitjana
aritmètica  dels  tres  trimestres,  és  superior  a  5  i  han  entregat  totes  les
activitats.

ASSOLIMENT EXCEL·LENT (AE),  si  la  nota  final  de  juny,  provinent  de  la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 7,5 i han entregat totes les
activitats.

EINES DE RECUPERACIÓ
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Si la nota final és NO ASSOLEIX (NA), en cas de no haver entregat totes les
activitats, l’alumne haurà de fer una prova objectiva. 
 



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

Institut Rafael Casanova
                        17

CRITERIS D’AVALUACIÓ 3r ESO

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
3r ESO

DATA DE REVISIÓ:
25-09-2019

MATÈRIA:
Tecnologia

NIVELL: TIPUS D’AGRUPACIÓ:
grup gran i diversitat.

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: TONI BELENGUER SALMERÓN

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Comprendre  el  procés  d’accés  i  les  característiques  bàsiques  dels
habitatges. Reconèixer i valorar l’evolució tecnològica als habitatges.

2. Descriure  i  identificar  els  elements  de  les  diferents  instal·lacions
domèstiques per  tal  de comprendre’n el  funcionament,  el  cost  de la
seva utilització, així com les mesures de seguretat a tenir en compte.

3. Realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d’un
exemple real.

4. Proposar  estratègies  d’estalvi  d’energia  i  aigua a  les  llars,  així  com
d’automatització aplicada a casos reals o simulats.

5. Descriure les característiques dels diferents tipus de comunicació entre
dispositius.

6. Descriure el funcionament de xarxes de comunicació i treballar com a
usuaris en xarxes locals.

7. Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills.

8. Realitzar operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole, relacionant
plantejaments  lògics  amb  processos  tècnics  i  resoldre  problemes
tecnològics senzills mitjançant portes lògiques.

9. Analitzar  i  descriure  els  components  de  sistemes  pneumàtics  i
hidràulics i identificar-ne les aplicacions en sistemes de l’entorn.

 EINES D'AVALUACIÓ

L’avaluació  de  les  competències  desenvolupades  amb  les  activitats
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conceptuals  sortirà  de  la  mitjana de les  notes  de les  presentacions i  dels
controls realitzats al llarg del trimestre; tindrà un pes del 40%. (GRUP PETIT
25%). La nota global d'avaluació sortirà de la mitjana ponderada de tres notes:
valors,  normes  i  actituds;  procediments  i  conceptes.  L’avaluació  de  la
competència personal sortirà de la valoració del comportament a classe, té un
pes del 10% (GRUP PETIT 25%) i sortirà del seguiment que el professor faci
sobre  cada alumne valorant:  el  comportament  a  classe,  la  predisposició  a
treballar en equip o individualment, el respecte pel material i l'ordre treballant.
L'avaluació  de  les  competències  desenvolupades  amb  les  activitats
procedimentals sortirà de l’avaluació dels procediments, té un pes del 50%
(GRUP PETIT 50%) i sortirà de dues notes al cinquanta per cent (50%): La
mitjana de les notes obtingudes en els exercicis pràctics, realitzats al llarg de
l'avaluació, dels quals es valorarà: l'acabat,  la dificultat,  el funcionament,  el
treball en equip, el treball individual i la seguretat i neteja. La nota mitjana de
les  obtingudes en els  treballs  sobre  l'activitat  realitzada (dossier  o  llibreta)
valorats sobre 10 punts, dels quals es valorarà la presentació, la representació
dels plànols i les explicacions escrites. L’avaluació de la competència digital
sortirà de la mitjana de les notes obtingudes en les activitats fetes a l’aula
d’informàtica. Quan l’esmentat anterior no és superat dins de cada trimestre
corresponent, llavors es recupera al llarg del trimestre següent entregant totes
les activitats pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal.  Per a
poder  fer  una  mitjana  de  les  notes  els  alumnes  han  d’entregar  totes  les
activitats proposades pel professor. Quan l’esmentat anterior no és superat
dins de cada trimestre corresponent, llavors es recupera al llarg del trimestre
següent  entregant  totes  les  activitats  pendents  d’entregar  i  realitzant  una
prova objectiva si cal.  Per a poder fer una mitjana de les notes els alumnes
han d’entregar totes les activitats proposades pel professor. 

NO ASSOLEIX (NA), si la nota final de juny, provinent de la mitjana aritmètica
dels tres trimestres, és inferior a 2,5 o superior a 2,5 i no han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS),  si la nota final de juny, provinent de la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 2,5 i han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT NOTABLE (AN), si la nota final de juny, provinent de la mitjana
aritmètica  dels  tres  trimestres,  és  superior  a  5  i  han  entregat  totes  les
activitats.

ASSOLIMENT EXCEL·LENT (AE),  si  la  nota  final  de  juny,  provinent  de  la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 7,5 i han entregat totes les
activitats.

EINES DE RECUPERACIÓ

Proves objectives basades amb els continguts de cada unitat  didàctica. Es
recupera cada trimestre no superat al  llarg del  trimestre següent  entregant
totes les activitats pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal. 
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Si la nota final, provinent de la mitjana aritmètica dels tres trimestres és NO
ASSOLEIX  (NA), es  pot  recuperar  entregant  totes  les  activitats  pendents
d’entregar en la convocatòria extraordinària de recuperació.

NO ASSOLEIX (NA) Entre 0 i 2,5; ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS) Entre
2,6  i  5  ASSOLIMENT  NOTABLE  (AN)  Entre  5,1  i  7,5  i  ASSOLIMENT
EXCEL·LENT (AE) Entre 7,6 i 10.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

Institut Rafael Casanova
                        20

CRITERIS D’AVALUACIÓ 4t ESO

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
4t ESO

DATA DE REVISIÓ:
25-09-2019

MATÈRIA:
ROBÒTICA

NIVELL:
FRANJA C

TIPUS D’AGRUPACIÓ:
OPTATIVA 

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: MATEO GARCIA BEJARANO

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.  Analitzar  els  processos  de  fabricació  relacionats  amb l’aplicació  de  tecnologies
digitals, específicament amb la impressió en 3D.

2. Representar problemes simples mitjançant algorismes.

3. Dissenyar programes simples seguint estructures clares.

4. Definir i identificar els diferents components d’un programa informàtic.

5. Dissenyar programes informàtics simples aplicables a necessitats concretes del seu
entorn immediat.

6.  Realitzar  programes informàtics  simples aplicant  estructures de programació que
incloguin operadors, estructures condicionals i estructures de repetició.

7. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el
funcionament i les aplicacions.

8. Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques
adequades per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.

9. Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició
en públic i amb suport multimèdia.

10. Relacionar els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el
procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d’eines per la robòtica
amb disminució de riscos i millora de l’eficàcia.

11. Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que
compleixin  una  determinada  funció  en  un  mecanisme  o  màquina  i  mitjançant
simuladors.
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12. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el
funcionament i les aplicacions.

13. Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques
adequades per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.

14. Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició
en públic i amb suport multimèdia.

15. Relacionar els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el
procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d’eines per la robòtica
amb disminució de riscos i millora de l’eficàcia.

 EINES D'AVALUACIÓ

L’avaluació  de  la  competència  personal  sortirà  de  la  valoració  dels  valors,
normes i actituds, aquesta avaluació sortirà del seguiment que el professor
faci sobre cada alumne valorant: el comportament a classe, la predisposició a
treballar en equip o individualment, el respecte pel material i l'ordre treballant;
tindrà un pes del 20%. L'avaluació de les competències desenvolupades amb
les activitats procedimentals sortirà de la mitjana de les notes obtingudes en
els exercicis pràctics, realitzats al llarg de l'avaluació, dels quals es valorarà:
l'acabat, la dificultat, el funcionament, el treball en equip, el treball individual i
la seguretat i neteja, tindrà un pes del 50%. L’avaluació de la competència
digital sortirà de la mitjana de les notes obtingudes en les activitats fetes a
l’aula d’informàtica. L’avaluació de les competències desenvolupades amb les
activitats conceptuals sortirà de la mitjana de les notes de les presentacions i
dels  controls  realitzats  al  llarg  del  trimestre;  tindrà  un pes del  30%. Quan
l’esmentat anterior no és superat dins de cada trimestre corresponent, llavors
es  recupera  al  llarg  del  trimestre  següent  entregant  totes  les  activitats
pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal. Per a poder fer una
mitjana de les notes els alumnes han d’entregar totes les activitats proposades
pel professor. 

NO ASSOLEIX (NA), si la nota final de juny, provinent de la mitjana aritmètica
dels tres trimestres, és inferior a 2,5 o superior a 2,5 i no han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS),  si la nota final de juny, provinent de la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 2,5 i han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT NOTABLE (AN), si la nota final de juny, provinent de la mitjana
aritmètica  dels  tres  trimestres,  és  superior  a  5  i  han  entregat  totes  les
activitats.

ASSOLIMENT EXCEL·LENT (AE),  si  la  nota  final  de  juny,  provinent  de  la



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

Institut Rafael Casanova
                        22

mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 7,5 i han entregat totes les
activitats.

EINES DE RECUPERACIÓ

Es recupera cada trimestre no superat al llarg del trimestre següent entregant
totes les activitats pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal. 
Si la nota final, provinent de la mitjana aritmètica dels tres trimestres és NO
ASSOLEIX  (NA), es  pot  recuperar  entregant  totes  les  activitats  pendents
d’entregar en la convocatòria extraordinària de recuperació.

NO ASSOLEIX (NA) Entre 0 i 2,5; ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS) Entre
2,6  i  5  ASSOLIMENT  NOTABLE  (AN)  Entre  5,1  i  7,5  i  ASSOLIMENT
EXCEL·LENT (AE) Entre 7,6 i 10.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 4t ESO

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
4t ESO

DATA DE REVISIÓ:
25-09-2019

MATÈRIA:
Tecnologia

NIVELL:
DIVERSITAT

TIPUS D’AGRUPACIÓ:
OPTATIVA 

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: ANTONI BELELNGUER SALMERÓN

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.  Comprendre  el  procés  d’accés  i  les  característiques  bàsiques  dels  habitatges.
Reconèixer i valorar l’evolució tecnològica als habitatges.

2. Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per tal
de comprendre’n el funcionament, el cost de la seva utilització, així com les mesures
de seguretat a tenir en compte.

3.  Realitzar  activitats  de manteniment  i  reparacions  bàsiques a partir  d’un exemple
real.

4. Proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització
aplicada a casos reals o simulats.

5. Descriure les característiques dels diferents tipus de comunicació entre dispositius.

6. Descriure el funcionament de xarxes de comunicació i treballar com a usuaris en
xarxes locals.

7. Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills.

8. Realitzar operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole, relacionant plantejaments
lògics  amb  processos  tècnics  i  resoldre  problemes  tecnològics  senzills  mitjançant
portes lògiques.

9.  Analitzar  i  descriure  els  components  de  sistemes  pneumàtics  i  hidràulics  i
identificar-ne les aplicacions en sistemes de l’entorn.

10. Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que
compleixin  una  determinada  funció  en  un  mecanisme  o  màquina  i  mitjançant
simuladors.
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11. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el
funcionament i les aplicacions.

12. Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques
adequades per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.

13. Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició
en públic i amb suport multimèdia.

14. Relacionar els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el
procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d’eines per la robòtica
amb disminució de riscos i millora de l’eficàcia.

 EINES D'AVALUACIÓ

L’avaluació  de  les  competències  desenvolupades  amb  les  activitats
conceptuals  sortirà  de  la  mitjana de les  notes  de les  presentacions i  dels
controls realitzats al llarg del trimestre; tindrà un pes del 25%. La nota global
d'avaluació sortirà de la mitjana ponderada de tres notes:  valors,  normes i
actituds; procediments i  conceptes. L’avaluació de la competència personal
sortirà de la valoració del comportament a classe, té un pes del 25% i sortirà
del  seguiment  que  el  professor  faci  sobre  cada  alumne  valorant:  el
comportament a classe, la predisposició a treballar en equip o individualment,
el respecte pel material i  l'ordre treballant. L'avaluació de les competències
desenvolupades amb les activitats procedimentals sortirà de l’avaluació dels
procediments, té un pes del 50%  i sortirà de dues notes al cinquanta per cent
(50%): La mitjana de les notes obtingudes en els exercicis pràctics, realitzats
al  llarg  de  l'avaluació,  dels  quals  es  valorarà:  l'acabat,  la  dificultat,  el
funcionament, el treball en equip, el treball individual i la seguretat i neteja. La
nota  mitjana  de  les  obtingudes  en  els  treballs  sobre  l'activitat  realitzada
(dossier  o  llibreta)  valorats  sobre  10  punts,  dels  quals  es  valorarà  la
presentació,  la  representació  dels  plànols  i  les  explicacions  escrites.
L’avaluació  de  la  competència  digital  sortirà  de  la  mitjana  de  les  notes
obtingudes  en  les  activitats  fetes  a  l’aula  d’informàtica.  Quan  l’esmentat
anterior no és superat dins de cada trimestre corresponent, llavors es recupera
al llarg del trimestre següent entregant totes les activitats pendents d’entregar i
realitzant una prova objectiva si cal. Per a poder fer una mitjana de les notes
els alumnes han d’entregar totes les activitats proposades pel professor. Quan
l’esmentat anterior no és superat dins de cada trimestre corresponent, llavors
es  recupera  al  llarg  del  trimestre  següent  entregant  totes  les  activitats
pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal. Per a poder fer una
mitjana de les notes els alumnes han d’entregar totes les activitats proposades
pel professor. 

NO ASSOLEIX (NA), si la nota final de juny, provinent de la mitjana aritmètica
dels tres trimestres, és inferior a 2,5 o superior a 2,5 i no han entregat totes les
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activitats.

ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS),  si la nota final de juny, provinent de la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 2,5 i han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT NOTABLE (AN), si la nota final de juny, provinent de la mitjana
aritmètica  dels  tres  trimestres,  és  superior  a  5  i  han  entregat  totes  les
activitats.

ASSOLIMENT EXCEL·LENT (AE),  si  la  nota  final  de  juny,  provinent  de  la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 7,5 i han entregat totes les
activitats.

EINES DE RECUPERACIÓ

Proves objectives basades amb els continguts de cada unitat  didàctica. Es
recupera cada trimestre no superat al  llarg del  trimestre següent  entregant
totes les activitats pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal. 
Si la nota final, provinent de la mitjana aritmètica dels tres trimestres és NO
ASSOLEIX  (NA), es  pot  recuperar  entregant  totes  les  activitats  pendents
d’entregar en la convocatòria extraordinària de recuperació.

NO ASSOLEIX (NA) Entre 0 i 2,5; ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS) Entre
2,6  i  5  ASSOLIMENT  NOTABLE  (AN)  Entre  5,1  i  7,5  i  ASSOLIMENT
EXCEL·LENT (AE) Entre 7,6 i 10.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 4t ESO

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
4t ESO

DATA DE REVISIÓ:
25-09-2019

MATÈRIA:
INFORMÀTICA

NIVELL:
FRANJA 

TIPUS D’AGRUPACIÓ:
OPTATIVA 

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: MATEO GARCÍA

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d’avaluació

1. Descriure els diferents tipus de sistemes operatius i gestionar el programari
de caràcter genèric.
2. Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de
les imatges generades per ordinador.
3. Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar-ne el format.
4. Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.
5. Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través
d’una aplicació multimèdia.
6.  Dissenyar  i  elaborar  presentacions destinades a donar suport  el  discurs
verbal en l’exposició d’idees i projectes, integrant elements multimèdia.
7.  Desenvolupar  continguts  per  a  la  xarxa  Internet,  incorporant  recursos
multimèdia i aplicant estàndards d’accessibilitat.
8. Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir
documents.
9. Connectar dispositius sense fil a la xarxa.
10. Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs,
adoptant actituds i conductes adequades, amb respecte a la privacitat i  als
drets d’imatge de les persones.
11.  Participar  en  accions  orientades  a  estimular  l’ús  responsable  de  les
tecnologies.
12. Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant la
legislació de propietat intel·lectual.
13.  Realitzar  programes  simples  per  a  diferents  tipus  de  dispositius  que
integrin  diverses  funcions  i  aplicats  a  resoldre  una  necessitat  de  l’entorn
immediat.
14. Descriure les característiques dels diferents tipus de comunicació entre
dispositius.
15.  Descriure el  funcionament de xarxes de comunicació i  treballar  com a
usuaris en xarxes locals.
16.  Desenvolupar  continguts  per  a  la  xarxa  Internet,  incorporant  recursos
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multimèdia i aplicant estàndards d’accessibilitat.
17. Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs,
adoptant actituds i conductes adequades, amb respecte a la privacitat i  als
drets d’imatge de les persones.
18.  Descriure  els  diferents  tipus  de  sistemes  operatius  i  gestionar  el
programari de caràcter genèric.
19.  Materialitzar  un projecte  tècnic,  individual  o  en  grup,  integrador  de les
tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i
realitzant l’exposició en públic i amb suport multimèdia.
20.  Relacionar  els  factors que poden permetre que les tecnologies digitals
millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d’eines
per la robòtica, amb disminució de riscos i millora de l’eficàcia.

 EINES D'AVALUACIÓ

Avaluació de les competències tecnològiques de la matèria: En acabar cada
unitat didàctica es farà una presentació dels continguts assolits per l’alumne/a.
De les notes de les presentacions fetes en cada avaluació se’n calcularà la
mitjana aritmètica i  se’n farà el  30%. L’avaluació de la competència digital
sortirà l’avaluació dels procediments: Cada avaluació té una part de nota que
correspon  als  procediments,  que correspon al  50% de la  nota  global.  Per
calcular-la es valoraran els exercicis i  els tallers d'informàtica fets a classe.
L’avaluació  de  la  competència  personal  sortirà  de  la  valoració  dels  valors,
normes i d’actituds: L’alumne/a ha de tenir una actitud participativa i ha de fer
els treballs i exercicis que se li demanen. Es valorarà també l’ús de les eines
en l’aula d’informàtica el respecte per les normes de seguretat pel seu ús així
com la capacitat de l’alumne/a per mantenir un entorn de treball adequat. La
nota actitudinal  valdrà el  20% de la  nota global.  Els  percentatges variaran
depenent si la unitat es més teòrica o més pràctica. Quan l’esmentat anterior
no és superat dins de cada trimestre corresponent, llavors es recupera al llarg
del trimestre següent entregant totes les activitats pendents d’entregar. Per a
poder  fer  una  mitjana  de  les  notes  els  alumnes  han  d’entregar  totes  les
activitats proposades pel professor. 

NO ASSOLEIX (NA), si la nota final de juny, provinent de la mitjana aritmètica
dels tres trimestres, és inferior a 2,5 o superior a 2,5 i no han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS),  si la nota final de juny, provinent de la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 2,5 i han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT NOTABLE (AN), si la nota final de juny, provinent de la mitjana
aritmètica  dels  tres  trimestres,  és  superior  a  5  i  han  entregat  totes  les
activitats.

ASSOLIMENT EXCEL·LENT (AE),  si  la  nota  final  de  juny,  provinent  de  la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 7,5 i han entregat totes les
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activitats.

EINES DE RECUPERACIÓ

Es recupera cada trimestre no superat al llarg del trimestre següent entregant
totes les activitats pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal. 
Si la nota final, provinent de la mitjana aritmètica dels tres trimestres és NO
ASSOLEIX  (NA), es  pot  recuperar  entregant  totes  les  activitats  pendents
d’entregar en la convocatòria extraordinària de recuperació.

NO ASSOLEIX (NA) Entre 0 i 2,5; ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS) Entre
2,6  i  5  ASSOLIMENT  NOTABLE  (AN)  Entre  5,1  i  7,5  i  ASSOLIMENT
EXCEL·LENT (AE) Entre 7,6 i 10.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 4t ESO

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
4t ESO

DATA DE REVISIÓ:
25-09-2019

MATÈRIA:
INFORMÀTICA

NIVELL:
DIVERSITAT

TIPUS D’AGRUPACIÓ:
OPTATIVA 

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: TONI BELENGUER

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Descriure els diferents tipus de sistemes operatius i gestionar el programari
de caràcter genèric.
2. Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de
les imatges generades per ordinador.
3. Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar-ne el format.
4. Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.
5. Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través
d’una aplicació multimèdia.
6.  Dissenyar  i  elaborar  presentacions destinades a donar suport  el  discurs
verbal en l’exposició d’idees i projectes, integrant elements multimèdia.
7.  Desenvolupar  continguts  per  a  la  xarxa  Internet,  incorporant  recursos
multimèdia i aplicant estàndards d’accessibilitat.
8. Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir
documents.
9. Connectar dispositius sense fil a la xarxa.
10. Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs,
adoptant actituds i conductes adequades, amb respecte a la privacitat i  als
drets d’imatge de les persones.
11.  Participar  en  accions  orientades  a  estimular  l’ús  responsable  de  les
tecnologies.
12. Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant la
legislació de propietat intel·lectual.
13.  Realitzar  programes  simples  per  a  diferents  tipus  de  dispositius  que
integrin  diverses  funcions  i  aplicats  a  resoldre  una  necessitat  de  l’entorn
immediat.
14. Descriure les característiques dels diferents tipus de comunicació entre
dispositius.
15.  Descriure el  funcionament de xarxes de comunicació i  treballar  com a
usuaris en xarxes locals.
16.  Desenvolupar  continguts  per  a  la  xarxa  Internet,  incorporant  recursos
multimèdia i aplicant estàndards d’accessibilitat.
17. Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs,
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adoptant actituds i conductes adequades, amb respecte a la privacitat i  als
drets d’imatge de les persones.
18.  Descriure  els  diferents  tipus  de  sistemes  operatius  i  gestionar  el
programari de caràcter genèric.
19.  Materialitzar  un projecte  tècnic,  individual  o  en  grup,  integrador  de les
tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i
realitzant l’exposició en públic i amb suport multimèdia.
20.  Relacionar  els  factors que poden permetre que les tecnologies digitals
millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d’eines
per la robòtica, amb disminució de riscos i millora de l’eficàcia.

 EINES D'AVALUACIÓ

Avaluació de les competències tecnològiques de la matèria: En acabar cada
unitat didàctica es farà una presentació dels continguts assolits per l’alumne/a.
De les notes de les presentacions fetes en cada avaluació se’n calcularà la
mitjana aritmètica i  se’n farà el  20%. L’avaluació de la competència digital
sortirà l’avaluació dels procediments: Cada avaluació té una part de nota que
correspon  als  procediments,  que correspon al  50% de la  nota  global.  Per
calcular-la es valoraran els exercicis i  els tallers d'informàtica fets a classe.
L’avaluació  de  la  competència  personal  sortirà  de  la  valoració  dels  valors,
normes i d’actituds: L’alumne/a ha de tenir una actitud participativa i ha de fer
els treballs i exercicis que se li demanen. Es valorarà també l’ús de les eines
en l’aula d’informàtica el respecte per les normes de seguretat pel seu ús així
com la capacitat de l’alumne/a per mantenir un entorn de treball adequat. La
nota actitudinal  valdrà el  30% de la  nota global.  Els  percentatges variaran
depenent si la unitat es més teòrica o més pràctica. Quan l’esmentat anterior
no és superat dins de cada trimestre corresponent, llavors es recupera al llarg
del trimestre següent entregant totes les activitats pendents d’entregar. Per a
poder  fer  una  mitjana  de  les  notes  els  alumnes  han  d’entregar  totes  les
activitats proposades pel professor. 

NO ASSOLEIX (NA), si la nota final de juny, provinent de la mitjana aritmètica
dels tres trimestres, és inferior a 2,5 o superior a 2,5 i no han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS),  si la nota final de juny, provinent de la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 2,5 i han entregat totes les
activitats.

ASSOLIMENT NOTABLE (AN), si la nota final de juny, provinent de la mitjana
aritmètica  dels  tres  trimestres,  és  superior  a  5  i  han  entregat  totes  les
activitats.

ASSOLIMENT EXCEL·LENT (AE),  si  la  nota  final  de  juny,  provinent  de  la
mitjana aritmètica dels tres trimestres, és superior a 7,5 i han entregat totes les
activitats.
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EINES DE RECUPERACIÓ

Es recupera cada trimestre no superat al llarg del trimestre següent entregant
totes les activitats pendents d’entregar i realitzant una prova objectiva si cal. 
Si la nota final, provinent de la mitjana aritmètica dels tres trimestres és NO
ASSOLEIX  (NA), es  pot  recuperar  entregant  totes  les  activitats  pendents
d’entregar en la convocatòria extraordinària de recuperació.

NO ASSOLEIX (NA) Entre 0 i 2,5; ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS) Entre
2,6  i  5  ASSOLIMENT  NOTABLE  (AN)  Entre  5,1  i  7,5  i  ASSOLIMENT
EXCEL·LENT (AE) Entre 7,6 i 10.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 1r BATXILLERAT

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
!r BATXILLERAT

DATA DE REVISIÓ:
25-09-2019

MATÈRIA:
TEC. INDUSTRIAL I

NIVELL:
 BATXILLERAT

TIPUS D’AGRUPACIÓ:
 MODALITAT

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX:
Mateo García Bejarano

CRITERIS D’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ
A) PROVES D'AVALUACIÓ DE RECUPERACIÓ.
En el cas de que algun alumne suspengui una avaluació, faré un examen amb preguntes i qüestions
de les unitats desenvolupades dins de la pròpia avaluació.
B) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.
Pel que fa a l'aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica:
-  L’avaluació  dels  conceptes  la  fa,  de  forma general,  a  partir  d’un  control  en acabar  cada  unitat
didàctica. La nota de l’avaluació dels conceptes té un pes del 70%. 
- La nota de l’avaluació dels procediments, té un pes del 20% i sortirà de la nota mitjana dels exercicis
pràctics, treballs, etc, realitzats al llarg del trimestre. La nota mitjana de les notes obtingudes en els
diferents treballs sobre la unitat presentats al professor.
- La nota de l’avaluació dels valors, normes i actituds té un pes del 10% i sortirà del seguiment que el
professor faci de cada alumne en les diferents sessions de treball al llarg del trimestre, valorant: el
comportament a classe, la predisposició al treball en equip o individual i a l’ordre i neteja en el treball a
l’aula de tecnologia.
N'Hi hauran matèries que s'avaluaran mitjançant presentacions i exercicis pràctics.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 2n BATXILLERAT

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
B-61

DATA DE REVISIÓ:
25-09-2019

MATÈRIA:
Tecnologia Industrial II

NIVELL:
2n Batxillerat

TIPUS D’AGRUPACIÓ:
Modalitat

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: MATEO GARCIA BEJARANO

CRITERIS D’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

1.-Aplicar els recursos gràfics i tècnics apropiats a la descripció de la composició i funcionament d’una
màquina concreta. Calcular les magnituds bàsiques i expressar-les de manera adequada.

2.-Determinar els paràmetres nominals d’una màquina o instal·lació a partir de les seves característiques
de funcionament i ús.

3.-Reconèixer els processos d’obtenció de l’energia i la seva aplicació en els processos tecnològics, així
com  valorar  la  necessitat  d’aplicar  mesures  d’eficiència  energètica  i  adoptar  actituds  de  consum
responsable.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I DE RECUPERACIÓ

-La nota d'avaluació dels  valors, normes i actituds  té un pes del 10% i sortirà del seguiment que el
professor fagi sobre cada alumne valorant: el comportament a classe, la predisposició a treballar en equip
o individualment i l'ordre treballant.

-La nota d'avaluació dels procediments té un pes del 10% i sortirà de la nota mitjana de les obtingudes en
els treballs sobre l'activitat realitzada (dossier o llibreta) valorats sobre 10 punts, dels quals es valorarà la
presentació, la representació dels plànols i les explicacions escrites.

-La nota d'avaluació dels  conceptes  té un pes del 80 %. Sortirà de la mitjana dels controls. Es farà un
control per tema realitzat.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 2n BATXILLERAT

DEPARTAMENT:
Tecnologia

CURS:
B-61

DATA DE REVISIÓ:
25-09-2019

MATÈRIA:
Electrotècnia

NIVELL:
2n Batxillerat

TIPUS D’AGRUPACIÓ:
Modalitat

PROFESSORAT QUE L’IMPARTEIX: MATEO GARCIA BEJARANO

CRITERIS D’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

1.-Determinar les magnituds bàsiques d'un circuit senzill aplicant la Llei d'Ohm.

2.-Saber analitzar circuits elèctrics aplicant les Lleis de Kirchhoff.

3.-Saber analitzar circuits amb condensadors, en règim transitori o  nominal.

4.-Analitzar circuits RLC en corrent altern.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ I DE RECUPERACIÓ

-La nota d'avaluació dels valors, normes i actituds té un pes del 10% i sortirà del seguiment que el professor
fagi  sobre  cada  alumne  valorant:  el  comportament  a  classe,  la  predisposició  a  treballar  en  equip  o
individualment i l'ordre treballant.

-La nota d'avaluació dels procediments té un pes del 10% i sortirà de la nota mitjana de les obtingudes en els
treballs  sobre  l'activitat  realitzada  (dossier  o  llibreta)  valorats  sobre  10  punts,  dels  quals  es  valorarà  la
presentació, la representació dels plànols i les explicacions escrites.

-La nota d'avaluació dels conceptes té un pes del 80 %. Sortirà de la mitjana dels controls. Es farà un control
per tema realitzat.


