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ETAPA ESO 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Tecnologia 4 

GRUP/GRUPS 1 grup de S4A i S4B 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Xavier Companys 

DATA ELABORACIÓ: 28/09/2021 

 

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 1: Instal·lacions en l’habitatge  
Anàlisi dels elements que configuren les instal·lacions d’un habitatge: electricitat, aigua sanitària, 
evacuació d’aigües, sistema de calefacció, gas, aire condicionat, domòtica, altres instal·lacions. 
Escomeses, components, normativa, simbologia, anàlisi, disseny i muntatge en equip de models 
senzills d’aquestes instal·lacions. Interpretació de plànols d’instal·lacions tècniques en vivendes. Anàlisi 
de factures domèstiques. Estalvi energètic en les instal·lacions de vivendes. Arquitectura bioclimàtica. 
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La casa solar com a sistema energèticament eficient: climatització i aigua calenta sanitària utilitzant 
col·lectors solars, energia elèctrica fotovoltaica, orientació respecte el sol. Formes d’evitar pèrdues 
d’energia. 
ODS: 11.Ciutats i comunitats sostenibles 
 
UNITAT 2: Tecnologia i societat  
Valoració del desenvolupament tecnològic en la història. Influència de la tecnologia en les condicions de vida 
de les persones. Repercussió de les característiques de les diferents societats en el desenvolupament 
tecnològic. Anàlisi de l’evolució dels objectes tècnics i importància de la normalització en els productes 
industrials. Aprofitament de les matèries primeres i recursos naturals. Adquisició d’hàbits que afavoreixin el 
desenvolupament sostenible.  
 
 
UNITAT 5: Control i robòtica  
Experimentació en sistemes automàtics, sensors, actuadors, i aplicació de la realimentació en dispositius de 
control. Anàlisi de sistemes automàtics. Anàlisi tècnic, funcional i socioeconòmic. Disseny i construcció de 
robots. Ús de l’ordinador com element de programació i control. Treball amb simuladors informàtics per 
verificar i comprovar el funcionament dels sistemes dissenyats. 
ODS: 9.Innovació i infraestructures 
 
2a Avaluació  
 
UNITAT 7: Tecnologies de la comunicació  
Descripció dels sistemes de comunicació amb fil i sense fil i els seus principis tècnics, per transmetre 
so, imatge i dades. Ràdio, televisió, telefonia. Grans xarxes de comunicació de dades. Control i 
protecció de la informació. Utilització de tecnologies de la comunicació en l’ús quotidià.  
ODS:10. Reducció de la desigualtat: 

 
UNITAT 3: Electrònica Analògica  
Electrònica analògica. Components bàsics, simbologia. Utilització del polímer en la determinació de 
paràmetres de dispositius bàsics: resistència, díode, transistor, condensador. Anàlisi i muntatge de 
circuits elementals.  
 
3a Avaluació  
 
UNITAT 4: Electrònica Digital  
Electrònica digital. Aplicació de l’àlgebra de Boole a problemes tecnològics bàsics. Portes lògiques, 
simbologia, taula de veritat i circuit elèctric equivalent. Descripció i anàlisi de sistemes electrònics per 
blocs. Dispositius d’entrada, sortida i procés. Ús de simuladors per analitzar el comportament dels 
circuits electrònics.(per al consum) 
 
UNITAT 6: Neumàtica i hidràulica.  
Descripció i anàlisi dels sistemes hidràulics i neumàtics, dels seus components i principis físics de 
funcionament. Compressors, sistemes d’accionament, actuadors, elements de control i regulació. Magnituds 
fonamentals en sistemes circuits hidràulics i neumàtics: força, pressió i superfície. Disseny mitjançant 
simuladors de circuits bàsics utilitzant simbologia específica. Exemples d’aplicació en sistemes industrials. 
Desenvolupament de projectes tècnics en grup.  
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

4. Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 
Bloc 1. Tecnologies de la informació i de la comunicació 

1. Analitzar els elements i sistemes que 
configuren la comunicació amb fils i sense.  
2. Accedir a serveis d'intercanvi i publicació 
d'informació digital amb criteris de seguretat i 
ús responsable.  

1.1. Descriu els elements i sistemes 
fonamentals que s'utilitzen en la comunicació 
amb fils i sense.  
1.2. Descriu les formes de connexió en la 
comunicació entre dispositius digitals.  
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3. Elaborar senzills programes informàtics. 
4. Utilitzar equips informàtics. 

2.1. Localitza, intercanvia i publica informació a 
través d'Internet emprant serveis de 
localització, comunicació intergrupal i gestors 
de transmissió de so, imatge i dades.  
2.2. Coneix les mesures de seguretat 
aplicables a cada situació de risc.  
3.1 Desenvolupa un senzill programa informàtic 
per resoldre problemes utilitzant un llenguatge 
de programació.  
4.2 Utilitza l'ordinador com a eina d'adquisició i 
interpretació de dades, i com a realimentació 
d'altres processos amb les dades obtingudes. 

Bloc 2. Instal·lacions en vivendes 
1. Descriure els elements que componen les 
diferents instal·lacions d'un habitatge i les 
normes que regulen el disseny i utilització.  
2. Realitzar dissenys senzills utilitzant la 
simbologia adequada. 3. Experimentar amb el 
muntatge de circuits bàsics i valorar les 
condicions que contribueixen a l'estalvi 
energètic.  
4. Avaluar la contribució de l'arquitectura de 
l'habitatge, les seves instal·lacions i dels hàbits 
de consum a l'estalvi energètic. 

1.1. Diferencia les instal·lacions típiques en un 
habitatge.  
1.2. Interpreta i fa servir simbologia 
d'instal·lacions elèctriques, calefacció, 
subministrament d'aigua i sanejament, aire 
condicionat i gas. 2.1. Dissenya amb ajuda de 
programari instal·lacions per a un habitatge 
tipus amb criteris d'eficiència energètica.  
3.1. Realitza muntatges senzills i experimenta i 
analitza el seu funcionament.  
4.1. Proposa mesures de reducció del consum 
energètic d'un habitatge 

Bloc 3. Electrònica 
1. Analitzar i descriure el funcionament i 
l'aplicació d'un circuit electrònic i els seus 
components elementals.  
2. Emprar simuladors que facilitin el disseny i 
permetin la pràctica amb la simbologia 
normalitzada.  
3. Experimentar amb el muntatge de circuits 
elementals i aplicar-los en el procés tecnològic.  
4. Realitzar operacions lògiques emprant 
l'àlgebra de Boole en la resolució de problemes 
tecnològics senzills.  
5. Resoldre mitjançant portes lògiques 
problemes tecnològics senzills.  
6. Analitzar sistemes automàtics, descriure'n 
els components.  
7. Muntar circuits senzills. 

1.1. Descriu el funcionament d'un circuit 
electrònic format per components elementals.  
1.2. Explica les característiques i funcions de 
components bàsics: resistència, condensador, 
díode i transistor.  
2.1. Empra simuladors per al disseny i anàlisi 
de circuits analògics bàsics, utilitzant 
simbologia adequada.  
3.1. Realitza el muntatge de circuits electrònics 
bàsics dissenyats prèviament.  
4.1 Realitza operacions lògiques emprant 
l'àlgebra de Boole.  
4.2 Relaciona plantejaments lògics amb 
processos tècnics.  
5.1 Resol mitjançant portes lògiques problemes 
tecnològics senzills.  
6.1. Analitza sistemes automàtics i descriure'n 
les components.  
7.1. Munta circuits senzills. 

Bloc 4. Control i robòtica 
1. Analitzar sistemes automàtics, descriure'n 
els components.  
2. Muntar automatismes senzills.  
3. Desenvolupar un programa per controlar un 
sistema automàtic o un robot i el seu 
funcionament de forma autònoma. 

1.1. Analitza el funcionament d'automatismes 
en diferents dispositius tècnics habituals, 
diferenciant entre llaç obert i tancat.  
2.1. Representa i munta automatismes senzills.  
3.1. Desenvolupa un programa per controlar un 
sistema automàtic o un robot que funcioni de 
forma autònoma en funció de la realimentació 
que rep de l'entorn. 

Bloc 5. Pneumàtica i hidràulica 
1. Conèixer les principals aplicacions de les 
tecnologies hidràulica i pneumàtica.  
2. Identificar i descriure les característiques i el 
funcionament d'aquest tipus de sistemes.  
3. Conèixer i manejar amb soltesa la 

1.1. Descriu les principals aplicacions de les 
tecnologies hidràulica i pneumàtica.  
2.1. Identifica i descriu les característiques i 
funcionament d'aquest tipus de sistemes.  
3.1. Empra la simbologia i nomenclatura per a 
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simbologia necessària per representar circuits.  
4. Experimentar amb dispositius pneumàtics i 
simuladors informàtics. 

representar circuits la finalitat és la de resoldre 
un problema tecnològic. 4.1. Realitza 
muntatges de circuits senzills pneumàtics i 
hidràulics, bé amb components reals o 
mitjançant simulació. 

Bloc 6. Tecnologia i societat 
1. Conèixer l'evolució tecnològica al llarg de la 
història. 2. Analitzar objectes tècnics i 
tecnològics mitjançant l'anàlisi d'objectes. 3. 
Valorar la repercussió de la tecnologia en el dia 
a dia. 

1.1. Identifica els canvis tecnològics més 
importants que s'han produït al llarg de la 
història de la humanitat.  
2.1. Analitza objectes tècnics i la seva relació 
amb l'entorn, interpretant la seva funció 
històrica i l'evolució tecnològica. 3.1. Elabora 
judicis de valor davant del desenvolupament 
tecnològic a partir de l'anàlisi d'objectes, 
relacionat invents i descobriments amb el 
context en què es desenvolupen.  
3.2. Interpreta les modificacions tecnològiques, 
econòmiques i socials en cada període històric 
ajudant-se de documentació escrita i digital. 

 

5. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
 

A principi de curs es realitzarà una avaluació inicial que permetrà veure el nivell de 
coneixements dels alumnes, quins són els seus punts forts i en quins àmbits tenen més 
mancances. Aquesta activitat resulta especialment important, pel fet que els alumnes han 
viscut una situació de pandèmia durant els dos darrers cursos. 
Criteris de qualificació 
 

La nota de cada una de les tres avaluacions, que s’aprovarà si resulta superior o igual 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 tots o alguns d’aquests ítems: 

 Activitats avaluables a realitzar individualment durant les sessions de classe. 
 Pràctiques de les diferents unitat realitzades a l’aula taller. 
 Projectes 
 Exercicis 
 Informe tècnic dels projectes 
 Altres en funció de l’activitat treballada 

 
La nota de coneixements requereix que totes les feines estiguin realitzades i 
presentades; això significa que no es farà la mitjana ponderada si hi ha alguna 
feina pendent de presentar o que estigui mal realitzada (substancialment 
incompleta o amb uns estàndards molt per sota dels mínims exigibles) i, per tant, 
no es podrà aprovar l’avaluació. Cal tenir present que el professor estarà present 
en les sessions de classe i farà un suport a l’alumne per tal d’ajudar-lo en les 
dificultats que pugui tenir. D’altra banda l’alumne que no ha realitzat aquella tasca 
o que l’ha fet malament tindrà la possibilitat de presentar-la en convocatòries 
posteriors. 

 
 Les feines entregades fora de termini tindran una nota màxima de 5. 
 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 5  de  6 

 

La nota d’actitud s’obté de la valoració, utilitzant una rúbrica, dels següents ítems: 

 Desplaçament 
 Material necessari per la sessió 
 Compliment de les normes de comportament i seguretat 
 Iniciativa i motivació en el treball 
 Col·laboració amb els companys 
 Recollir al final de les sessions 
 Puntualitat en la presentació de feines. 

  
És possible que en funció de les unitats que es treballin es tinguin notes d’alguns o de 
tots els ítems especificats anteriorment. 

 
 
 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. Les aproximacions es faran normalment per arrodoniment sempre que la 
nota sigui superior o igual a 5, però per sobre d’aquest criteri prevaldrà el criteri del professor, 
sempre fonamentat en fets objectius. Per calcular la nota final de curs es farà per mitjana 
aritmètica de les tres avaluacions. Si la nota és superior a 5 s’arrodonirà a l’alça per obtenir la 
nota entera del curs. 
 
També es pot tenir en compte de cara a l’avaluació dels alumnes la seva participació tant a la 
microFLL com a la FLL. 

6. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
 
Recuperació d’avaluacions pendents 

 

Per recuperar una avaluació pendent, l’alumne haurà de presentar totes les tasques 
realitzades en aquella avaluació. 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. El dia que ho presenti el professor podrà fer algunes 
preguntes o comentaris amb l’alumne per tal de comprovar el grau d’assoliment de la matèria i 
les possibles dificultats amb que s’hagi pogut trobar.  La nota de l’avaluació en aquest cas 
serà la que s’obtingui de la correcció del dossier, tenint present el que s’ha esmentat 
anteriorment, que una feina presentada fora de plaç tindrà una nota màxima de 5. 

 

 

Convocatòria extraordinària 
 

Si l’alumne no ha aprovat la matèria durant el curs, haurà de presentar-se a la 
convocatòria extraordinària amb tots els continguts del curs. 

L’alumne rebrà un registre on s’indicarà les activitats que ha de contenir el portfoli que 
haurà de presentar el dia de la convocatòria. El dia que ho presenti el professor podrà fer 
algunes preguntes o comentaris amb l’alumne per tal de comprovar el grau d’assoliment de la 
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matèria i les possibles dificultats amb que s’hagi pogut trobar. En cas d’aprovar la matèria 
l’alumne obtindrà una nota de 5. 

 
 

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 un registre on s’indicarà les activitats 
(dividides en dos blocs) que ha de contenir el portfoli que haurà de presentar els dies de 
les proves (gener-maig). 

 

El dia que ho presenti el professor podrà fer algunes preguntes o comentaris amb l’alumne 
per tal de comprovar el grau d’assoliment de la matèria i les possibles dificultats amb que 
s’hagi pogut trobar. 

 

Si s’obté una qualificació igual o superior a 5 l’alumne aprova la matèria. 

 


