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1. Adquirir els coneixements necessaris i emprar-los 
en altres àrees per a la comprensió 
i anàlisi de màquines i sistemes tècnics. 
 
2. Comprendre el paper de l’energia en els processos 
tecnològics, les seves diferents transformacions i aplicacions, 
adoptant actituts d’estalvi i valoració de l’eficiència energètica. 
 
3. Comprendre i explicar com s’organitzen i desenvolupen 
processos tecnològics concrets, identificar i descriure 
les tècniques i els factors econòmics i socials 
que concorren en cada cas. Valorar la importància de la 
investigació i desenvolupament en la creació de nous productes 
i sistemes. 
 
4. Analitzar de forma sistemàtica aparells i productes 
de l’activitat tècnica per a explicar el seu funcionament, 
utilització i forma de control i avaluar la seva qualitat. 
 
5. Valorar críticament, aplicant els coneixements 
adquirits, les repercussions de l’activitat tecnològica 
en la vida quotidiana i la qualitat de vida, manifestant i 
argumentant les seves idees i opinions. 
 
6. Transmetre amb precisió els seus coneixements i 
idees sobre processos o productes tecnològics concrets 
i utilitzar vocabulari, símbols i formes d’expressió 
adients. 
 
7. Actuar amb autonomia, confiança i seguretat en inspeccionar, 
manipular i intervenir en màquines, sistemes i 
processos tècnics per a comprendre el seu funcionament. 
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PRIMERA AVALUACIÓ 
 
UNITAT 1:  MATERIALS 
Temps: 9 h. 
Continguts:  
Estructura interna dels materials.  
Propietats dels materials.  
Modificació de les propietats.  
Materials d'última generació.  
Oxidació i corrosió.  
Tractaments superficials.  
Procediments d'assaig i mesura.  
Procediments de reciclatge.  
Normes de precaució i seguretat en el seu maneig.  
 
UNITAT 2:  PRINCIPIS DE MÀQUINES: 
Temps: 9 h. 
Continguts:  
Elements de màquines.  
Condicions d'instal·lació.  
Motors tèrmics: motors alternatius i rotatius. Aplicacions.  
Motors elèctrics: tipus i aplicaciones. 
Circuit frigorífic i bomba de calor: elements i aplicacions.  
Energia útil. Potència d'una màquina. Parell motor a l'eix.  
Pèrdues d'energia en les màquines. Rendiment. 
 
SEGONA AVALUACIÓ 
 
UNITAT 3:  SISTEMES AUTOMÀTICS 
Temps: 10 h. 
Continguts:  
Elements que conformen un sistema de control: Transductors, Captadors, Actuadors.      
Estructura d'un sistema automàtic.  
Sistemes de llaç obert.  
Sistemes realimentats de control.  
Comparadors.  
Experimentació en simuladors de circuits senzills de control.  
Tècniques de producció, conducció i depuració de fluids.  
Elements d'accionament, regulació i control.  
Circuits característics d'aplicació. 
Instrumentació associada. 
 
UNITAT 4:  CIRCUITS I SISTEMES LÒGICS 
Temps: 10 h. 
Continguts:  
Circuits lògics combinacionals.  
Portes i funcions lògiques.  
Procediments de simplificació de circuits lògics.  
Tipus: Multiplexors, descodificadors, circuits aritmètics.  
Aplicació al control del funcionament d'un dispositiu. 
Circuits lògics seqüencials.  
Biestables.  
Comptadors.  
Registres.  
Memòries semiconductors. Tipus. 
Instrumentació associada. 
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TERCERA AVALUACIÓ 
 
UNITAT 5:  CONTROL I PROGRAMACIÓ DE SISTEMES AUTOMÀTICS 
Temps: 18 h. 
Continguts:  
Cronogrames de circuits seqüencials.  
Programes de simulació de circuits electrònics: analògics i digitals.  
Equips de visualització i mesura de senyals.  
Tècniques de disseny de sistemes seqüencials.  
Microprocessadors i microcontroladors. Estructura interna. Evolució històrica. Aplicacions. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Unitat 1.  

1. Identificar les característiques dels materials 
per a una aplicació concreta tenint en compte 
les seves propietats intrínseques i els factors 
tècnics relacionats amb la seva estructura 
interna, així com la possibilitat d'utilitzar 
materials no convencionals per al seu 
desenvolupament obtenint informació per mitjà 
de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

1. Explica com es poden modificar les 
propietats dels materials tenint en compte la 
seva estructura interna. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Unitat 2.  

1.Definir i exposar les condicions nominals 
d'una màquina o instal·lació a partir de les 
seves característiques d'ús, presentant-les amb 
el suport de mitjans informàtics.  
2.Descriure les parts de motors tèrmics i 
elèctrics i analitzar els seus principis de 
funcionament.  
3.Exposar en públic la composició d’una 
màquina o sistema automàtic identificant els 
elements de comandament, control i potència i 
explicant la relació entre les parts que els 
componen. 
4.Representar gràficament mitjançant 
programes de disseny la composició d'una 
màquina, circuit o sistema tecnològic concret. 

1.1. Dibuixa croquis de màquines utilitzant 
programes de disseny CAD i explicant la funció 
de cada un d'ells en el conjunt. 1.2. Defineix les 
característiques i funció dels elements d'una 
màquina interpretant plànols de màquines 
donades.  
2.1. Calcula rendiments de màquines tenint en 
compte les energies implicades en el seu 
funcionament.  
3.1. Defineix les característiques i funció dels 
elements d'un sistema automàtic interpretant 
plànols / esquemes dels mateixos. 3.2. 
Diferència entre sistemes de control de llaç 
obert i tancat proposant exemples raonats dels 
mateixos.  
4.1. Dissenya mitjançant blocs genèrics 
sistemes de control per a aplicacions concretes 
descrivint la funció de cada bloc en el conjunt i 
justificant la tecnologia emprada. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Unitat 3.  

1. Implementar físicament circuits elèctrics o 
pneumàtics a partir de plànols o esquemes 
d'aplicacions característiques. 
2. Verificar el funcionament de sistemes 
automàtics mitjançant simuladors reals o 
virtuals, interpretant esquemes i identificant els 
senyals d'entrada / sortida a cada bloc del 
mateix. 

1.1. Munta físicament circuits simples 
interpretant esquemes i realitzant gràfics dels 
senyals en els punts significatius.  
2.1. Visualitza senyals en circuits digitals 
mitjançant equips reals o simulats verificant la 
forma de les mateixes. 2.2. Realitza taules de 
veritat de sistemes combinacionals identificant 
les condicions d'entrada i la seva relació amb 
les sortides sol·licitades. 
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Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Unitat 4.  

1. Dissenyar, mitjançant portes lògiques, 
senzills automatismes de control aplicant 
procediments de simplificació de circuits lògics. 
2. Analitzar el funcionament de sistemes lògics 
seqüencials digitals descrivint les 
característiques i aplicacions dels blocs 
constitutius. 

1.1. Dissenya circuits lògics combinacionals 
amb portes lògiques a partir d'especificacions 
concretes, aplicant tècniques de simplificació 
de funcions i proposant el possible esquema 
del circuit. 1.2. Dissenya circuits lògics 
combinacionals amb blocs integrats partint 
d'especificacions concretes i proposant el 
possible esquema del circuit.  
2.1. Explica el funcionament dels biestables 
indicant els diferents tipus i les taules de veritat 
associades. 2.2. Dibuixa el cronograma d'un 
comptador explicant els canvis que es 
produeixen en els senyals. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Unitat 5.  

1. Analitzar i realitzar cronogrames de circuits 
seqüencials identificant la relació dels elements 
entre si i visualitzant gràficament mitjançant 
l'equip més adequat o programes de simulació. 
2. Dissenyar circuits seqüencials senzills 
analitzant les característiques dels elements 
que els conformen i la seva resposta en el 
temps.  
3. Relacionar els tipus de microprocessadors 
utilitzats en ordinadors d'ús domèstic buscant la 
informació a Internet i descrivint les principals 
prestacions dels mateixos. 

1.1. Obté senyals de circuits seqüencials típics 
utilitzant programari de simulació. 1.2. Dibuixa 
cronogrames de circuits seqüencials partint 
dels esquemes dels mateixos i de les 
característiques dels elements que el 
componen.  
2.1. Dissenya circuits lògics seqüencials 
senzills amb biestables a partir 
d'especificacions concretes i elaborant 
l'esquema del circuit.  
3.1. Identifica els principals elements que 
componen un microprocessador tipus i 
compara-ho amb algun microprocessador 
comercial. 

 

Controls: Són preguntes escrites, un problema o qüestió teòrica, sobre temes explicats dins la mateixa 
setmana o la setmana anterior, proposades sense avisar prèviament. 
 
Primer parcial: És una prova d’avaluació i en ella hi ha de constar els punts de cadascuna de les 
preguntes per saber la valoració total. La primera avaluació serà sobre els continguts explicats fins 
aleshores. Les avaluacions segona i tercera consistirà en una prova d’avaluació de repàs de tots els 
continguts del període de l’avaluació anterior. 
 
Segon i tercer parcials: Són proves d’avaluació sobre 10 punts sobre els temes explicats des de l'inici 
del període avaluatiu. La data serà avisada amb anticipació suficient. 
 
Qualificació pel període de cada avaluació: 
 
La nota de cada una de les tres avaluacions, que s’aprovarà si resulta no inferior a 5, s’obtindrà per la 
mitjana ponderada següent: 
 
 
 
 

Primer parcial   10 % de la nota 
Segon Parcial   30 % de la nota 
Tercer Parcial   40 % de la nota 
Controls    20 % de la nota 
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- El temps disponible per resoldre la prova d’avaluació és de 50 minuts. 
 
- En la resolució de problemes es puntua el plantejament, el procediment i el resultat, en proporció 

variable segons les característiques concretes de la pregunta i la seva dificultat objectiva. 
 
- Cada pregunta es valora de manera que els errors considerats "petits" fan perdre només la quarta 

part de la puntuació. Si l’error és al plantejament o és "seriós", comporta la pèrdua total de la 
puntuació de la pregunta. 

 
- En casos excepcionals, es baixarà la nota (mai més d’un punt sobre deu), per una presentació 

deficient, segons acord del claustre, essent aquesta una tècnica d’ensenyament en els valors que 
caldria potenciar. 

 

Atenció: les qualificacions dels alumnes s’expressaran utilitzant una escala numèrica de l'1 al 10 sense 
decimals, considerant negatives les qualificacions inferiors a 5. 

 

 
Un alumne que té pendent una avaluació, la recupera si aprova el primer parcial de l’avaluació següent. 
La tercera avaluació no té prova d’avaluació de recuperació. 
En acabar la tercera avaluació hi ha proves de recuperació, que serveixen per a aprovar les 
avaluacions que romanen suspeses.  

Un alumne té la possibilitat de millorar la seva qualificació cada avaluació realitzant el primer parcial de 
l’avaluació següent. La nota que li queda d’aquesta avaluació és la que correspongui a la prova 
d’avaluació. 

Tothom que s’ha de presentar a la prova d’avaluació de la convocatòria extraordinària ho fa de tota 
l’assignatura. Consta d’una única prova d’avaluació globalitzada, aquesta serà molt semblant a les 
proves d’avaluació realitzades durant el curs. S’aprova amb una nota no inferior a 5. 

Durant el curs següent els alumnes faran tres proves escrites repartides al llarg de l’any i normalment 
després d’ un període de vacances per a poder preparar-les millor. Aquestes proves seran 
confeccionades tenint en compte, doncs, els objectius generals i els criteris d’avaluació. La nota final 
serà la mitjana aritmètica de les tres proves realitzades. La matèria quedarà aprovada amb una nota no 
inferior a 5. 

 


