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TECNOLOGIA

1. Introducció
Temporització continguts nuclears
1a avaluació
UD1. Tecnologies de la
informació i les
comunicacions. (BLOC 1)
UD2: Instal.lacions en
habitatges (BLOC 2)

NIVELL
3a avaluació

2a avaluació

UD5: Pneumàtica i hidràulica
(Bloc 5)

UD3. Electrònica digital
(BLOC 3)

UD6: Tecnologia i societat
(Bloc 6)

UD4. Control i robòtica
(BLOC 4)

PROJ. 1: Construcció d’una maqueta d’una
casa i la seva instal.lació elèctrica.

4t
ESO

PROJ. 2: Cotxe teledirigit amb aplicació
mòbil

2. Avaluació i qualificació
Els criteris d'avaluació de la matèria es reparteixen en 3 blocs: teoria-informàtica, taller i
actitud.
En la següent taula s'especifica els criteris de qualificació i les eines de qualificació de cada un
dels blocs:

BLOC
Criteri d'avaluació
Teoria-informatica

Criteri de
qualificació
45%

Eina de qualificació
Proves i Activitats
Feina diària

Taller

45%

Construcció.
Memòria.

Actitud

10%

Quadern
Actitud
Comportament
Hàbits de feina i estudi
Participació
Col·laboració
Puntualitat en el lliurament de les
tasques
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Avaluació durant el curs
La qualificació de cada un dels blocs segons els criteris de qualificació especificats a la
taula permetran obtindre la qualificació de la matèria.
De cada un dels blocs s'ha de arribar al mínim d'un 3.
Per tal de obtindre una avaluació positiva de les avaluacions és requisit indispensable
lliurar les memòries dels projectes i la construcció en la data indicadapel professor.
Es llevarà un punt per dia de retard i com a màxim es permetrà l’entrega tres dies
després de la data inicial, exceptuant casos justificats.
Cas de què l'alumne no lliuràs la memòria o la construcció, l'alumne/a obtindria una
avaluació negativa en l'avaluació.
Per obtenir avaluació positiva la mitja de l'avaluació ha de ser igual o superior a un 5.
Si d'un dels blocs no s'arriba al 3, l'avaluació serà negativa.
Si la nota mitja dels tres blocs surt positiva, però d'un dels blocs no s'arriba al mínim
d'un 3, l'alumne/a obtindrà una qualificació negativa amb un 4.
Avaluació final (convocatòria ordinària de juny)
Per tal d'obtenir avaluació positiva en l'avaluació final és necessari que la mitja de les
tres avaluacions surti igual o superior a cinc.
Per poder fer mitja és necessari haver aprovat al manco dues avaluacions.
Cas de què l'alumne/a obtingui una nota mitja a la convocatòria de juny positiva, però
tengui més d'una avaluació suspesa, la nota final a la convocatòria de juny serà d'un 4.
Recuperació ordinària (al juny)
Els alumnes que la mitjana final del curs els surti suspesa podran fer un examen de
recuperació de cada una de les avaluacions que tenguin suspeses per tal d’intentar
aprovar l’assignatura al juny.
Els alumnes que recuperin en aquesta prova tendran una qualificació de 5.
Cas de què l'alumne/a obtingui una nota mitja després de la recuperació positiva, però
tengui més d'una avaluació suspesa, la nota final a la convocatòria de juny serà d'un 4.
Recuperació extraordinària (convocatòria extraordinària de setembre)
L'alumne es presentarà de tota la matèria i de tots i cada un dels blocs.
En la convocatòria de setembre i tal com estableix la normativa vigent, es tindrà en
compte: la qualificació de setembre, les tasques encomanades per preparar la prova i
l'evolució de l'alumne/a durant el curs, seguint els següents criteris de qualificació i
amb les eines que a continuació s'especifiquen:

BLOC

Criteri de qualificació

Eina de qualificació

Criteri d'avaluació
Teoria

45%

Prova
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Evolució de
durant el curs

l'alumne/a

Feina encomanada
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10%

Qualificació en la convocatòria
ordinària de juny

45%

Quadern de tasca encomanada
i/o suport informàtic.

La qualificació de cada un dels blocs segons els criteris de qualificació especificats a la
taula permetran obtindre la qualificació de la matèria.
És requisit per aprovar que l'alumne/a presenti les tasques encomanades el dia de la
convocatòria i faci la prova.
S'aprova a la convocatòria extraordinària si la mitja és igual o superior a un 5. En
qualsevol cas, la qualificació màxima que s'obtindrà si la mitja surt aprovada, serà d'un
5.
En la convocatòria de setembre s'aplicarà el criteri d'un mínim d'un 3 en cada un dels
blocs per superar la matèria. A més és requisit indispensable presentar-se a les proves i
totes les tasques encomanades.

3. Recursos i material necessari
El departament demana 10 € a cada alumne per fer una compra conjunta de material de taller.
A part d’això el material mínim que ha de tenir l'alumne/a és:
Arxivador amb fundes de plàstic
Escaire i cartabó
Regla
Compàs
Llapis
Goma
Bolígrafs

4. Activitats complementàries
Tendrem dues sortides, una a TIRME i l’altra a la central elèctrica de cas Tresorer.

