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1. FULL D’INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA /TECNOLOGIA 1r ESO 
 

Nom del professor: Joan Manel Ambrosio 

CONTINGUTS 

U.D. 1.Tècniques de representació gràfica. 1a  AVA 

U.D. 2.Què és la tecnologia. 1a  AVA 

U.D. 3. L’aula de tecnologia. Eines i operacions. 2a  AVA 

U.D. 4. Materials d’us tècnic . Papers i fustes. 2a  AVA 

U.D. 5. Metall, plàstics i altres materials d’ús tècnic. 3a  AVA 

U.D. 6. L’electricitat i el circuit elèctric. 3a  AVA 

U.D. 7. Eines digitals TIC.  3a  AVA 

U.D. 8.  ANEM AL TALLER-Projectes caixes niu  1a  AVA, 2a  AVA, 3a  AVA 

 

COMPETÈNCIES A ASSOLIR. 
 

1-Dimensió indagació 

de fenòmens naturals i 

de la vida quotidiana 

C1. 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des 

de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el compor-

tament dels fenòmens naturals. 

C2. 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geolò-

gics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el 

comportament dels fenòmens naturals. 

C3. 3. Interpretar la història de l’univers, de la Terra i de la vida 

utilitzant els registres del passat. 

 

2-Dimensió objectes i 

sistemes tecnològics 

de la vida quotidiana 

C7. 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 

coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions 

a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte 

mediambiental. 

C8. 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-

ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la 

salubritat i el medi ambient. 

C9. 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que 

resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

3-Dimensió medi am-

bient 

C10. 10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin 

preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals. 

 

 

C11. 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o 

minimitzin els impactes mediambientals derivats de la interven-

ció humana. 

 

4-Dimensió instru-

ments i aplicacions 

 

C12. 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en 
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l’àmbit indi-vidual i social, fonamentades en el coneixement de 

les estratègies de detecció i resposta del cos humà. 

C13. 13. Aplicar les mesures preventives adients, utilitzant el 

coneixement científic, en relació amb les conductes de risc i 

malalties associades al consum de substàncies additives. 

C14. 14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que 

promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimenta-

ris i malalties associades. 

C15. 15. Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i repro-

ducció humanes, a partir del coneixement científic, valorant les 

conseqüències de les conductes de risc. 

 

5-Dimensió tractament 

de la informació i or-

ganització dels entorns 

de treball i 

d’aprenentatge 

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digi-

tal adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses 

fonts i mitjans digitals. 

 Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant 

estratègies de tractament de la informació amb el suport 

d’aplicacions digitals. 

Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de tre-

ball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la 

societat del coneixement 

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ. 
 

 

1-Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 15% 

2-Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 35% 

3-Dimensió medi ambient 25% 

4-Dimensió instruments i aplicacions 20% 

5-Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de 

treball i d’aprenentatge 

5% 

 

 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 
 
A partir d'aquest curs, les qualificacions de les avaluacions i les qualificacions de finals de curs, tindran el 

següent nou format: 

 

 AE (Assoliment d’Excel·lència): 9-10 

 AN (Assoliment de Notable): 7-8 

 AS (Assoliment de Suficiència): 5-6 

 NA (No Assoliment): 0-4 
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S'avaluarà tenint en compte els apartats següents: 

1.- Proves de coneixements. Aquesta part té un valor  del  70% de la nota, de les unitats desen-
volupades a l'aula de teoria (U.D.1, U.D.2, U.D.3, U.D.4, U.D.5,U.D6, U.D7). 
 

Dins d’aquest apartat s’avaluen principalment proves de coneixements.  La nota mínima de les pro-
ves de coneixement per tal de fer mitja amb la resta d'apartats ha de ser igual o superior a 3.  
 
2.- Dossier. Aquesta part té un valor  del  15% de la nota, de les unitats desenvolupades a l'aula de 
teoria (U.D.1, U.D.2, U.D.3, U.D.4, U.D.5,U.D6, U.D7). 
 

3.-Treballs pràctics. En aquest apartat s’avaluaran els treballs pràctics que s’han fet al llarg del 
trimestre, tindrà un valor del 85%, en aquelles unitats desenvolupades al taller o a l'aula d'informàti-
ca (U.D.8. Projectes). 

4.- Actituds. En aquest apartat es valora l’actitud envers l’assignatura de l’alumne. La forma de 
treballar al taller, la forma d’estar a classe, la puntualitat al moment de lliurar  les diferents feines, 
l’assistència a classe etc. Valor 15% de cadascuna de les unitats didàctiques. 

La mitjana per tal d’aprovar cadascuna de les unitats didàctiques  ha de ser igual o superior a 5, 
tenint en compte els  apartats anteriors. 
 
Tots els treballs o exàmens copiats total o parcialment seran automàticament suspesos tan 
l’original com la copia. 
 

Als exàmens es podran fer servir calculadores científiques.  
No és permès fer servir telèfons mòbils per tal de fer càlculs.  
Si l’alumne no té calculadora haurà de fer els càlculs a ma. 
 
En el cas de l’alumnat d’ESO, 20% de faltes d‘assistència injustificades en una matèria pot implicar 
la pèrdua del dret d‘avaluació continuada. 

 

4-CRITERIS  DE RECUPERACIÓ  
 

-El departament farà els sistemes de recuperació al llarg del curs que consideri adients.  
-A la convocatòria extraordinària de Juny l'alumne haurà de recuperar el curs sencer. 
-La nota màxima del tema recuperat serà de 5. 

 

 

 

 

 


