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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 actituds 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:  Recursos energètics: 
Temps:  11 h. 
Continguts:  

-Fonts d’energia. Renovables i no renovables.  
  -Avantatges i inconvenients.  
  -Obtenció, transformació i transport de les principals fonts d’energia.   

-Consum energètic. Càlcul de costos. Criteris d’estalvi energètic.                                             -
Muntatge i experimentació d’instal·lacions de transformació d’energia.               
-Certificació energètica. 

 
 
UNITAT 2:  Màquines i sistemes: 
Temps:  11 h. 
Continguts: -Màquines i sistemes mecànics.  
  -Element motriu.  
  -Suport i unió d’elements mecànics.  
  -Acumulació i dissipació d’energia mecànica.  
  -Transmissió i transformació de moviments.  
  -Aplicacions característiques amb mecanismes mecànics.  
  -Muntatge de mecanismes.  

-Elements genèrics d’un circuit. Tipologia dels circuits. Generador i receptors. Conductors, 
Dispositius de regulació i control. 
-Esquemes de circuits. Simbologia d’aplicació. Identificació d’elements en esquemes. 
Interpretació de plànols i esquemes. Dibuix d’esquemes amb programes senzills de CAD.  

  -Verificació de circuits característics. Sistemes de mesura. Simulació. 
  -Circuits elèctrics i electrònics.  
  -Circuits pneumàtics.  
  -Circuits hidràulics. 
 
 
SEGONA AVALUACIÓ: 
 
UNITAT 3:  Materials: 
Temps:  10 h. 
Continguts: -Estat natural, obtenció i transformació.  
   -Impacte ambiental produït per l’obtenció i transformació dels materials.  
   -Tipus de materials (materiales metàl·lics, ceràmics, moleculars, polimèrics i híbrids).  
   -Aplicacions característiques.  
   -Nous materials.  
   -Estructura interna dels materials metàl·lics, ceràmics, moleculars, polimèrics i híbrids.  

-Propietats més rellevants dels materials. Físiques. Químiques. Mecàniques. Elèctriques. 
Magnètiques. Òptiques. Modificació de propietats. Selecció de propietats en funció de 
l’aplicació. 

 
 
UNITAT 4:  Procediments de fabricació: 
Temps:  10 h. 
Continguts: -Tècniques de fabricació.  
  -Classificació i aplicacions.  
  -Màquines i eines utilitzades. Criteris d’ús eficient i manteniment.  
  -Seguretat en l’ús de màquines i eines. 
 -Planificació de la seguretat.  
  -Noves tecnologies aplicades als processos de fabricació.  
  -Reducció de l’impacte ambiental degut als procediments de fabricació.  
  -Normes. 
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TERCERA AVALUACIÓ: 
 
UNITAT 5:  Productes tecnològics: disseny, producció i comercialització: 
Temps:  22 h. 
Continguts: -Disseny de productes. Projectes. Anàlisi de necessitats. Concepció d’idees. Viabilitat. 

Desenvolupament de prototipus.  
  -Producció del producte. Models d’excel·lència i gestió de la qualitat. Qualitat en la producció.  
  -Normalització. Control de qualitat.  

-Comercialització de productes. Lleis bàsiques del mercat. Projectes de comercialització. 
Distribució de productes. Cicle de vida dels productes. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. 

1. Representar objectes mitjançant vistes i 
perspectives aplicant criteris de normalització i 
escales.  
2. Interpretar croquis i esbossos com elements 
d’informació de productes tecnològics.  
3. Explicar mitjançant documentació tècnica les 
diferents fases d’un producte des del seu 
disseny fins a la seva comercialització. 

1.1. Representa mitjançant vistes i perspectives 
objectes i sistemes tècnics, mitjançant croquis i 
emprant criteris normalitzats d’acotació i 
escala.  
2.1. Interpreta croquis i esbossos com elements 
d’informació de productes tecnològics.  
2.2. Produeix els documents necessaris 
relacionats amb un prototipus emprant quan 
sigui necessari software específic de 
recolzament.  
3.1. Descriu les característiques pròpies dels 
materials d’ús tècnic comparant les seves 
propietats. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 2.  

1. Analitzar i descriure els esforços als que 
estan sotmeses les estructures, experimentant 
en prototipus.  
2.   Observar i manipular operadors mecànics 
responsables de transformar i transmetre 
moviments, en màquines i sistemes, integrats 
en una estructura.  
3. Relacionar els efectes de l’energia elèctrica i 
la seva capacitat de conversió en altres 
manifestacions energètiques.  
4. Experimentar amb instruments de mesura i 
obtenir les magnituds elèctriques bàsiques. 5. 
Dissenyar i simular circuits amb simbologia 
adient i muntar circuits amb operadors 
elementals. 

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 d’aquests en els elements que 
configuren l’estructura.  
2.1. Descriu mitjançant informació escrita i 
gràfica com transforma el moviment o el 
transmeten els diferents mecanismes.  
2.2. Calcula la relació de transmissió de 
diferents elements mecànics com les politges i 
els engranatges.  
2.3. Explica la funció dels elements que 
configuren una màquina o sistema des del punt 
de vista estructural i mecànic.  
2.4. Simula mitjançant software específic i 
simbologia normalitzada circuits mecànics.  
3.1. Explica els principals efectes del corrent 
elèctric i la seva conversió.  
3.2. Utilitza las magnituds elèctriques bàsiques.  
3.3. Dissenya utilitzant software específic i 
simbologia adient circuits elèctrics bàsics i 
experimenta amb els elements que els 
configuren.  
4.1. Manipula els instruments de mesura per a 
conèixer les magnituds elèctriques de circuits 
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bàsics.  
5.1. Dissenya i munta circuits elèctrics bàsics 
emprant bombetes, brunzidors, díodes led, 
motors, bateries i connectors. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 3.  

1. Identificar les etapes necessàries per a la 
creació d’un producte tecnològic des del seu 
origen fins a la seva comercialització, descrivint 
cadascuna 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. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 4.  

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 emprant 
tècniques i eines adients, 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. 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 5.  

1. Distingir les parts operatives d’un equip 
informàtic.  
2. Utilitzar de forma segura sistemes de 
intercanvi d’informació.  
3. Utilitzar un equipo informàtic per a elaborar i 
comunicar projectes tècnics. 

1.1. Identifica les parts d’un ordinador i és 
capaç de substituir i muntar peces clau.  
1.2. Instal·la i fa anar programes i software 
bàsics.  
1.3. Utilitza adientment equips informàtics i 
dispositius electrònics.  
2.1. Gestiona 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. 

 

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 un 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 
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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 

 

- 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 (màxim: dues avaluacions 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. 


