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ETAPA ESO 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Tecnologia 2 

GRUP/GRUPS S2A i S2B (2 grups per classe) 

PROFESSOR/S Marta Gras i Judit Gasulla 

DATA ELABORACIÓ: 09/09/2021 

 

1. OBJECTIUS 
 

 
1. Abordar amb autonomia i creativitat, individualment i en grup, problemes tecnològics, treballant de 

forma ordenada i metòdica per estudiar el problema, recopilar i seleccionar informació procedent de 
diferents fonts, elaborar la documentació pertinent, concebre, dissenyar,  planificar i construir 
objectes o sistemes que resolguin el problema estudiat i avaluar la seva idoneïtat des de diferents 
punts de vista. 

2. Disposar d’habilitats tècniques i coneixements suficients per l’anàlisi, intervenció, disseny, 
elaboració i manipulació de forma segura i precisa de materials, objectes i sistemes tecnològics. 

3. Analitzar els objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus 
elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor manera d’usar-los i controlar-los; i entendre 
les condicions fonamentals que han intervingut en el seu disseny i construcció. 

4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar la seva viabilitat i abast, 
utilitzant els mitjans tecnològics, recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari adequat. 

5. Adoptar actituds favorables a la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interès i curiositat 
envers l’activitat tecnològica, analitzant i valorant críticament la investigació i el desenvolupament 
tecnològic i la seva influència en la societat, en el medi ambient, en la salut i en el benestar 
personal i col·lectiu. 

6. Utilitzar amb fluïdesa aplicacions informàtiques que permetin buscar, emmagatzemar, organitzar, 
manipular, recuperar i presentar informació, emprant de forma habitual les xarxes de comunicació. 

7. Assumir de forma crítica i activa els avenços i l’aparició de noves tecnologies, incorporant-les en la 
vida quotidiana. 

8. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la recerca de solucions,  
en la presa de decisions i en l’execució de les tasques encomanades amb actitud de respecte, 
cooperació, tolerància i solidaritat. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

1a Avaluació 
 
UNITAT 0: Presentació 
Continguts: Presentació de la matèria i avaluació inicial oral diagnòstica. Normes de comportament i 
seguretat a l’aula taller. 
 
UNITAT 1: Resolució de problemes tècnics 
Continguts:  
- Fases del projecte tècnic. Elaboració d’idees i cerca de solucions. Distribució de tasques i 
responsabilitats. Cooperació i treball en equip. 
- Documents tècnics. Models. Disseny, planificació i construcció de prototips. Tècniques adequades. 
- Valoració crítica del procés. Avaluació del procés creatiu, del disseny i la construcció. Anàlisi i 
valoració de les condicions de l’entorn de treball. 
 
(educació per a la salut, educació mediambiental, educació per al consum, educació moral i cívica) 
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UNITAT 2: Màquines i eines 
Continguts:  
- Eines i útils de conformat, unió i acabat, manuals i elèctriques presents en el taller de tecnologia. 
- Elecció d’eines en funció del material. Tècniques d’ús i manteniment. 
- Seguretat en el treball. Normes bàsiques de seguretat en el taller. 
 
- Realització de projecte: Clauer 
(educació per a la salut, educació per al consum, educació moral i cívica) 
 
UNITAT 3: Materials d’ús tècnic  
Continguts:  
- Tipus de materials. Tècniques bàsiques i industrials utilitzades en la fabricació d’objectes. Estructura 
interna i propietats. 
- Treball al taller amb materials convencionals. Eines. Tècniques de manipulació. Seguretat i salut. 
 
- Realització de projecte: Dòmino de fusta 
 
(educació mediambiental, educació per al consum, educació moral i cívica) 
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles 
 

 
2a Avaluació 
 
UNITAT 3: Materials d’ús tècnic  
 
- Realització de projecte: Dòmino de fusta  
 
(educació mediambiental, educació per al consum, educació moral i cívica) 
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles 

 
UNITAT 4: Estructures 
Continguts:  
- Estructures. Tipologia. Elements principals. 
- Esforços característics. 
 
- Realització de pràctiques: Pràctiques d’estructures i esforços 
 
(educació mediambiental, educació per al consum) 

 
3a Avaluació 
 
UNITAT 5: Hardware 
Continguts:  
- L’equip informàtic. Elements principals. Característiques. 
 
(educació per al consum) 
ODS 12: Consum i producció responsables 

 
UNITAT 6: Software 
Continguts:  
- Sistema operatiu. 
- Software bàsic. Intercanvi d’informació. 
- Seguretat. Plataformes web. Intercanvi d’informació en xarxes. 
- Documents tècnics. Creació de documents tècnics. Intercanvi i difusió de documents tècnics. 
 
(educació per al consum, educació moral i cívica) 
ODS 12: Consum i producció responsable 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 3  de  5 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 
 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
Bloc 1. Procés de resolució de problemes tecnològics 

 
1. Identificar les etapes necessàries per a la 
creació d’un producte tecnològic des del seu 
origen fins a la seva comercialització, descrivint 
cada una d’elles, investigant la seva influència 
en la societat i proposant millores, tant des del 
punt de vista de la seva utilitat com del seu 
possible impacte social. 
 
 
2. Realitzar les operacions tècniques previstes 
en un pla de treball utilitzant els recursos 
materials i organitzatius amb criteris 
d’economia, seguretat i respecte al medi 
ambient i valorant les condicions de l’entorn de 
treball. 
 

 
1.1. Dissenya un prototipus que dóna solució a 
un problema tècnic, mitjançant el procés de 
resolució de problemes tecnològics. 
 
 
 
 
 
 
2.1. Elabora la documentació necessària per a 
la planificació i construcció del prototipus. 
 

Bloc 3. Materials d’ús tècnic 
 
1. Analitzar les propietats dels materials 
utilitzats en la construcció d’objectes 
tecnològics reconeixent la seva estructura 
interna i relacionant-la amb les propietats que 
presenten i les modificacions que es puguin 
produir. 
 
2. Manipular i mecanitzar materials 
convencionals associant la documentació 
tècnica al procés de producció d’un objecte, 
respectant les seves característiques i utilitzant 
tècniques i eines adequades, amb especial 
atenció a les normes de seguretat i salut. 
 
 

 
1.1. Explica com es pot identificar les propietats 
mecàniques dels materials d’ús tècnic. 
 
 
 
 
 
2.1. Identifica i manipula les eines del taller en 
operacions bàsiques de conformació dels 
materials d’ús tècnic. 
2.2. Elabora un pla de treball en el taller amb 
especial atenció a les normes de seguretat i 
salut. 
 

Bloc 4. Estructures i mecanismes: màquines i sistemes 
 
1. Analitzar i descriure els esforços als quals 
estan sotmeses les estructures experimentant 
en prototipus. 
 
 
 
 
 

 
1.1. Descriu, recolzant-se en informació escrita, 
audiovisual o digital, les característiques 
pròpies que configuren les tipologies 
d’estructura. 
1.2. Identifica els esforços característics i la 
transmissió dels mateixos en els elements que 
configuren l’estructura. 

Bloc 5. Tecnologies de la informació i de la Comunicació 
 
1. Distingir les parts operatives d’un equip 
informàtic. 
 
 
 
 
 

 
1.1. Identifica les parts d’un ordinador i é capaç 
de substituir i muntar peces claus. 
1.2. Instal·la i manipula programes i software 
bàsic. 
1.3. Utilitza adequadament equips informàtics i 
dispositius electrònics. 
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2. Utilitzar de forma segura sistemes 
d’intercanvi d’informació. 
 
 
 
3. Utilitzar un equip informàtic per elaborar i 
comunicar projectes tècnics. 
 

2.1. Manipula espais web, plataformes i altres 
sistemes d’intercanvi d’informació. 
2.2. Coneix les mesures de seguretat 
aplicables a cada situació de risc. 
 
3.1 . Elabora projectes tècnics amb equips 
informàtics , i és capaç de presentar-los i 
difondre'ls. 
 

 
 
 

Relació entre els criteris d’avaluació i les unitats didàctiques: 
 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 
BLOC 1. Procés de resolució de problemes tecnològics 

CA1 X      
CA2 X      

BLOC 3. Materials d’ús tècnic 
CA1   X    
CA2  X X    

BLOC 4. Estructures i mecanismes: màquines i sistemes 
CA1    X   

BLOC 5. Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
CA1     X  
CA2      X 
CA3      X 

 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
 
La nota de cada una de les tres avaluacions, que s’aprovarà si resulta no inferior a 5, s’obtindrà per la 
mitjana ponderada de totes les notes que es disposin en aquella avaluació. 
 

Coneixements Actituds 
80% 20% 

 
La nota de coneixements s’obté de la mitjana ponderada de: 
 Presentació del portafolis 
 Projectes 
 Pràctiques i memòria de pràctiques 
 Altres en funció de la unitat 
 

La nota de coneixements requereix que totes les feines estiguin entregades i ben fetes; això 
significa que no es farà la mitjana ponderada si hi ha alguna feina pendent d’entregar o que estigui 
mal realitzada i, per tant, no es podrà aprovar l’avaluació. 

 
 Les feines entregades fora de termini tindran una nota màxima de 5. 
 
 
La nota d’actituds s’obté de la mitjana ponderada de: 
 
 Presentació del portafolis 
 Comportament (respecte i participació) 
 Rendiment (esforç i constància) 
 Portar el material 
 Compliment i respecte de les normes d’ús i seguretat a l’aula taller. 
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La qualificació final de l’alumne s’obté de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions i/o recuperacions  
del curs. Si el resultat és major o igual a 5 la matèria quedarà aprovada en la seva totalitat. 
 
Les qualificacions dels alumnes s’expressaran utilitzant una escala numèrica de l'1 al 10 sense 
decimals, considerant negatives les qualificacions inferiors a 5. Quan es realitzi alguna mitjana i 
aquesta sigui un nombre decimal, es procedirà a aproximar-lo segons el criteri del professor. 
 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
 

Recuperació d’avaluacions pendents: 
 

Per recuperar una avaluació pendent, l’alumne haurà de presentar el portafolis correctament completat. 
La data exacta es comunicarà als alumnes després de l’entrega de notes de cada avaluació i serà 
sempre dins de la setmana assignada pel Centre per realitzar aquestes recuperacions. La nota de 
l’avaluació en aquest cas serà la que s’obtingui de la correcció del dossier. 

 
 
 

Convocatòria extraordinària: 
 

Si l’alumne no ha aprovat la matèria durant el curs, haurà de presentar-se a la convocatòria 
extraordinària  a final de curs amb tots els continguts del curs. 
L’alumne rebrà el registre on s’indicarà les activitats que ha de contenir el portafolis que haurà de 
presentar el dia de l’activitat d’avaluació. 

 
 

Matèries pendents de cursos anteriors: 
 

Els alumnes que no han aprovat la matèria després de la convocatòria extraordinària però que 
promocionen de curs, tenen la possibilitat de recuperar-la durant el curs següent/s. 
 
Abans de les vacances de Tots Sants, l’alumne rebrà el registre on s’indicarà les activitats (dividides en 
dos blocs) que ha de contenir el portafolis que haurà de presentar els dies de les activitats d’avaluació 
(gener-abril). 
 
Si s’obté una qualificació igual o superior a 5 l’alumne aprova la matèria. 
 


