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1. INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA /TECNOLOGIA 2n d'ESO 
 
Nom del professor: Héctor Navarro Sacristán 

CONTINGUTS 

U.D. 1. Generació d'energia elèctrica. 

U.D. 2. Circuits i motors elèctrics. 

U.D. 3. Processos tecnològics. 

U.D. 4. Dibuix tècnic. 

U.D. 5. Fabricació digital. 

U.D. 6. Introducció a la programació. 

U.D. 7. Aplicacions TIC. 

U.D. 8. Anem al taller. 

 

COMPETÈNCIES A ASSOLIR. 
 
Dimensió indagació de 
fenòmens naturals i de 
la vida quotidiana 

Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i 
químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i pre-
dir el comportament dels fenòmens naturals. 
Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i 
geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i 
predir el comportament dels fenòmens naturals. 
Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana apli-
cant el raonament científic. 

Dimensió objectes i 
sistemes tecnològics 
de la vida quotidiana 

Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidi-
ana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteni-
ment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i 
en l’impacte mediambiental. 
Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industri-
al, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com 
l’impacte en la salubritat i el medi ambient. 
Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics sen-
zills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del re-
sultat. 

Dimensió medi am-
bient 

Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que 
evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la 
intervenció humana. 

Dimensió instruments 
i aplicacions 

Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius 
digitals segons les tasques a realitzar. 
Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, pre-
sentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la 
producció de documents digitals. 
Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició 
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d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de 
documents digitals.. 

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. 
 
 

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 15% 
Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 35% 
Dimensió medi ambient 25% 
Dimensió instruments i aplicacions 20% 
Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de 
treball i d’aprenentatge 

5% 

 
 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ. 
 
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 
desenvolupades a l'aula de teoria (U.D.1, U.D.2, U.D.3, U.D.5). 
 
Dins d’aquest apartat s’avaluen principalment proves de coneixements.  La nota mínima de 
les proves de coneixement per tal de fer mitja amb la resta d'apartats ha de ser igual o su-
perior 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.5) 

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'informàtica (U.D.4, U.D.6, U.D.7, U.D.8) 

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 dife-
rents feines, l’assistència a classe etc. Valor 15% de cadascuna de les unitats didàctiques. 

La mitjana per tal d’aprovar cadascuna de les unitats ha de ser igual o superior a 5, tenint 
en compte els  4 apartats anteriors. 
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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. 
L’acumulació d’un 20% de faltes d’assistència podria comportar suspendre la matèria. 
 
 
CRITERIS  DE RECUPERACIÓ  
El departament farà els sistemes de recuperació al llarg del curs que consideri adients, així 
com les recuperacions dels cursos anteriors.  
 
A la convocatòria extraordinaria de Juny l'alumne haurà de recuperar totes les U.D. no su-
perades. 
 
En el marc de l'avaluació contínua, l'assoliment de les competències  del curs de les matèri-
es amb continuïtat dins l'etapa i dels àmbits transversals comporta l'assoliment dels nivells 
competencials no assolits en cursos anteriors. Pel que fa a les altres matèries, l'alumnat 
haurà de presentar-se a les convocatòries de recuperació  de cursos anteriors dels mesos 
de novembre i/o febrer 
 

 


