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La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, 

de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa, El Reial Decret 1105/2014, de 

26 de desembre, pel qual s’establix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria 

i del Batxillerat, regula en el seu capítol I aquells aspectes curriculars de l’Educació 

Secundària Obligatòria i del Batxillerat.  

DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega 

l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat 

Valenciana. 

El batxillerat és una etapa post-obligatòria de l’educació secundària que té com a finalitat 

proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, així com els 

coneixements i les habilitats que els permeten desenrotllar funcions socials i incorporar-se 

a la vida activa amb responsabilitat i competència. 

Les ensenyances del batxillerat capacitaran els alumnes per a accedir a l’educació superior, 

tant a l’ensenyança universitària com a les ensenyances artístiques superiors, la formació 

professional de grau superior, les ensenyances professionals d’arts plàstiques i el disseny 

de grau superior i les ensenyances esportives de grau superior. 

El batxillerat comprèn dos cursos acadèmics i es desenrotlla en modalitats diferenciades, 

organitzades de forma flexible i, si és el cas, en diferents vies dins de cada modalitat, a fi 

que puga oferir una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seus 

perspectives i interessos de formació o permeta la incorporació a la vida activa una vegada 

finalitzada el mateix. 

 

OBJECTIUS GENERALS D’ETAPA 

El batxillerat contribuirà a desenrotllar en l’alumnat les capacitats que li permeten: 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència 



cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució Espanyola així com pels drets 

humans, que fomente la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa 

i afavorisca la sostenibilitat. 

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable 

i autònoma i desenrotllar el seu esperit crític. 

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i les oportunitats entre homes i dones, analitzar i 

valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no discriminació 

de les persones amb discapacitat. 

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a 

l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenrotllament personal. 

e) Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, el castellà i el valencià, i conèixer 

les obres literàries més representatives escrites en ambdós llengües fomentant el 

coneixement i l’estima del valencià; així com la diversitat lingüística i cultural com a un dret 

i un valor dels pobles i de les persones. 

f) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres objecte d’estudi. 

g) Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació. 

h) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats 

bàsiques pròpies de la modalitat triada; així com els seus mètodes i tècniques. 

i) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents 

històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar, de forma solidària, el 

desenrotllament i millora del seu entorn social. 

j) Comprendre els elements i els procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes 

científics. Conèixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el 

canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte cap al medi 

ambient. 

k) Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en 

equip, confiança en un mateix i sentit crític. 

l) Desenrotllar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de 

formació i enriquiment cultural. 



m) Utilitzar l’educació física i l’esport per a afavorir el desenrotllament personal i social. 

n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària i de la salut 

laboral 

o) Conèixer, valorar i respectar el patrimoni natural, cultural i històric de la Comunitat 

Valenciana i la resta de les comunitats autònomes d’Espanya i contribuir a la seua 

conservació i millora. 

p) Participar de forma activa i solidària en el desenrotllament i millora de l’entorn social i 

natural, orientant la sensibilitat cap a les diverses formes de voluntariat, especialment el 

desenrotllat pels jóvens. 

 

OBJECTIUS DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

El desenrotllament d’esta matèria ha de contribuir que les alumnes i els alumnes 

adquirisquen les capacitats següents: 

1. Aplicar els coneixements adquirits a la comprensió i l’anàlisi del funcionament de 

màquines i sistemes tècnics. 

2. Comprendre el paper de l’energia en els processos tecnològics, les seues distintes 

transformacions i aplicacions i adoptar actituds d’estalvi valorant l’eficiència energètica. 

3. Comprendre i explicar com s’organitzen i desenrotllen processos tecnològics concrets, 

identificant i descrivint les tècniques i els factors econòmics i socials que concorren en cada 

cas. 

4. Analitzar de forma sistemàtica aparells i productes de l’activitat tècnica per a explicar el 

seu funcionament, utilització i forma de control avaluant la seua qualitat. 

5. Valorar críticament, aplicant els coneixements adquirits, les repercussions de l’activitat 

tecnològica en la vida quotidiana i en la qualitat de vida, manifestant i argumentant les seues 

idees i opinions. 

6. Expressar amb precisió idees i opinions sobre processos o productes tecnològics 

concrets, utilitzant vocabulari, símbols i formes d’expressió apropiades. 

7. Participar en la planificació i desenrotllament de projectes tècnics en equip, en els que 



intervinguen elements bàsics, aportant idees i opinions, responsabilitzant-se de tasques i 

complint els seus compromisos. 

8. Actuar amb autonomia i confiança en inspeccionar, manipular i intervindré en màquines, 

sistemes i processos tècnics per a comprendre el seu funcionament. 

 

PROGRAMACIÓ  DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 

PROGRAMACIÓ DELS CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ 

1a Avaluació 

FONTS ENERGÈTIQUES 

1. Característiques de les principals fonts primàries d’energia. 

     2. Consum energètic. 

 

MATERIALS 

1. Estat natural, caràcter, obtenció i transformació dels materials més utilitzats a l’àmbit 

industrial. 

2. Aplicacions més rellevants d’estos materials. 

3. Impacte ambiental que produeix la utilització d’estos materials. 

4. Nous materials. 

5. Estructura interna i propietats dels materials. 

ELEMENTS DE MÀQUINES I SISTEMES 

1. Transmissió i transformació de moviments. 

2. Suport i unió d’elements mecànics. 

3. Muntatge i experimentació de mecanismes característics. 



2a Avaluació 

ELEMENTS DE MÀQUINES I SISTEMES 

1. Elements d’un circuit elèctric i electrònic. 

2. Representació esquematitzada de circuits elèctrics. 

3. Corrent continu. Magnituds fonamentals. 

4. Muntatge i experimentació de circuits elèctrics i electrònics. Muntatges i programació 

amb la controladora Arduino. 

ELEMENTS DE MÀQUINES I SISTEMES 

1. Elements d’un circuit neumàtic. 

2. Representació esquematitzada de circuits neumàtics. 

3. Muntatge i experimentació de circuits neumàtics. 

 

3a Avaluació 

 

 

 

PROCEDIMENTS DE FABRICACIÓ 

1. Classificació de les tècniques de fabricació. 

2. Màquines i ferramentes utilitzades en fabricació. 

3. Mesures i normes de salut i seguretat en el treball. 

     4. Impacte ambiental dels procediments de fabricació. 

EL PROCÉS I ELS PRODUCTES DE LA TECNOLOGIA 

1. Disseny, normalització, desenvolupament, control de qualitat i distribució de 



productes. 

2. El mercat i les seues lleis bàsiques. 

Distribució temporal setmanal 

Les Unitats es desenvoluparan aproximadament en 3 hores lectives setmanals, distribuïdes 

de la següent manera: 

- Desenvolupament teòric (exposició teòrica, càlcul de magnituds i resolució de 

problemes): 2 hores setmanals. 

- Activitats teòrico-pràctiques d’experimentació i treballs monogràfics en grup (utilització 

de recursos informàtics, anàlisi de materials, ferramentes, maquines i operadors, muntatge 

de circuits, neumàtica, mecànica, etc.): 1 hores setmanals. 

 

AVALUACIÓ 

A. CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Establerts els objectius o capacitats d'aquesta matèria així com els continguts a través dels 

quals l'alumne tractarà d'aconseguir-los, els criteris d'avaluació es conceben com un 

instrument per mitjà del qual s'analitza tant el grau en què els alumnes els aconsegueixen 

com la pròpia pràctica docent. D'aquesta manera, per mitjà de l'avaluació s'estan controlant 

els diversos elements que intervenen en el conjunt del procés educatiu per a introduir totes 

les correccions que siguen necessàries, sempre amb la perspectiva de millorar les 

capacitats intel•lectuals i personals de l'alumne. 

1. Calcular a partir d’informació adequada el cost energètic del funcionament ordinari del 

centre docent o de la seua vivenda i suggerir possibles alternatives d’estalvi. 

L’alumnat ha de ser capaç d’estimar la càrrega econòmica que suposa el consum quotidià 

d’energia, utilitzant informació comercial, factures de servicis energètics i càlculs efectuats 

sobre les característiques tècniques, utilització i consum de les instal·lacions. Esta capacitat 

ha de derivar en la identificació de possibles vies de reducció de costos. 

2. Analitzar les distintes situacions en què la societat actual fa ús de l’energia. Per a realitzar 

qualsevol tipus de treball en la vida es fa ús de l’energia; l’alumnat haurà de conéixer les 



principals fonts d’energia i les possibles formes d’aplicació de les mateixes, així com el 

procés des de l’obtenció fins al consum. 

3. Descriure els processos de fabricació i les característiques dels materials més importants 

que la indústria actual demanda, estimant les repercussions econòmiques i ambientals de 

la seua producció, ús i rebuig. L’alumnat haurà de conéixer les propietats fisicoquímiques 

així com els procediments d’obtenció i aplicacions dels materials més utilitzats en la 

indústria actual, com ara els metalls, plàstics, aïllants i semiconductors. Així mateix haurà 

d’elaborar juís de valor sobre els factors no estrictament tècnics, com les repercussions 

mediambientals de la seua producció ús i rebuig. 

4. Emprar aparells de mesura i efectuar mesures correctament. A l’hora de dissenyar 

qualsevol projecte ens trobem amb magnituds dependents de les energies objecte del 

projecte; en el nostre cas, necessitem conéixer les magnituds fonamentals de l’energia 

elèctrica per a poder calcular les seccions dels conductors i també els elements de 

comandament i protecció, per la qual cosa s’haurà de conéixer l’ús d’amperímetres, 

voltímetres i wattímetres. 

5. Identificar els elements funcionals que componen un producte tècnic d’ús conegut, 

assenyalant el paper que exercix cada un d’ells en el funcionament del conjunt. L’alumnat 

ha de ser capaç de desarmar un artefacte, reconéixer quines són les peces i els subconjunts 

més importants i quins són accessoris des del punt de vista funcional i descriure el paper 

de cada component en el funcionament del conjunt. 

6. Avaluar les repercussions que sobre la qualitat de vida té la producció i utilització d’un 

producte o servici tècnic quotidià i suggerir possibles alternatives de millora, tant tècniques 

com d’un altre orde. La capacitat de valorar l’equilibri existent entre els avantatges i 

inconvenients de l’activitat tècnica ha d’estendre’s sobre els factors no estrictament tècnics 

i ha de traduir-se en una major capacitat de concebre altres solucions, tant tècniques com 

d’un altre orde, usant materials, principis de funcionament i tècniques de producció distintes 

o modificant la forma d’ús, la ubicació o els hàbits de consum. 

7. Emprar un vocabulari adequat per a descriure els útils i les tècniques emprades en un 

procés de producció o la composició d’un artefacte o instal·lació tècnica comuna. Este criteri 

busca estimar en quin grau s’han incorporat al vocabulari de l’alumnat termes específics i 

formes d’expressió, tècnicament apropiats, per a descriure verbalment els processos 

industrials o per a descriure correctament els elements o màquines. 



8. Muntar un circuit elèctric o pneumàtic, a partir del pla o esquema d’una instal·lació 

característica. Es pretén verificar que l’alumnat és capaç d’interpretar el pla d’una 

instal·lació, reconéixer el significat dels seus símbols, seleccionar els components 

corresponents i connectar-los sobre una carcassa o un simulador, d’acord amb les 

indicacions del pla per a compondre un circuit que té una utilitat determinada. 

9. Aportar i argumentar idees i opinions pròpies de l’equip de treball, valorant i adoptant, si 

és el cas, idees alienes. Es tracta de valorar la capacitat de contribuir amb esforços 

personals a les tasques del grup i prendre la iniciativa per a exposar i defendre amb tarannà 

flexible el propi punt de vista. 

 

B. CRITERIS SOBRE LA QUALIFICACIÓ 

La qualificació de cadascuna de les avaluacions es basarà en els continguts de la matèria, 

desglossats en continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals. Per això, durant els 

curs, s'aniran establint pautes d'avaluació en funció de les Unitats Didàctiques que es 

desenvolupen i es basaran en els següents percentatges de ponderació: 

a) Continguts conceptuals: 50%  

- Exàmens objectius de les Unitats impartides (teoria, càlcul de magnituds, resolució de 

problemes, etc.). Un examen per cada una de les unitats als pocs dies de ser impartida, en 

cas de no superar algun dels exàmens d’unitat, avanç de l’ avaluació es realitzara un 

examen de recuperació de les unitats suspeses.  

b) Continguts Procedimentals: 40% 

- Treballs individuals o en grup. 

- Pràctiques de taller, experimentació, simulació de programes informàtics, etc. 

- Activitats diàries. 

 c) Continguts actitudinals: 10% 

- Lliurament dels treballs i activitats en el termini acordat. 

- Respectar als companys i manteniment correcte de les relacions personals. 



- Cura de les instal•lacions, materials i ferramentes de l'aula-taller. 

- Actituds favorables envers la Matèria: 

• Assistència i puntualitat a classe 

• Escoltar i respectar les indicacions del professor 

• Portar a classe el material necessari 

• Realitzar tasques extraordinàries per pròpia iniciativa 

• Participar activament en el desenvolupament de les sessions 

• Respecte per tots els membres de la comunitat educativa 

 

Aquests criteris es concreten en un full d'avaluació de totes les activitats realitzades durant 

cadascun dels trimestres del curs, quedant raonablement justificada la qualificació atorgada 

a cada alumne/a. Per poder aprovar l'assignatura caldrà superar cadascun dels continguts 

en un mínim del 40 % de la seua ponderació. 

 

C. CRITERIS DE PROMOCIÓ 

L'alumne/a promocionarà esta matèria si obté una qualificació d'aprovat (suficient, bé, 

notable o excel•lent) en l’última avaluació, qualificació que s´obtindrà com a resultat de:  La 

mitjana dels tres trimestres del curs en quant a la part conceptual, procedimental i 

actitudinal, seguint el criteri de ponderació abans esmentat. 

 

D. CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

Prova extraordinària. Els alumnes que no hagen superat esta matèria en l´última 

sessió d´avaluació realitzaran una prova extraordinària. En aquesta prova es valoraran els 

continguts de la matèria impartida durant el curs. L'alumne/a promocionarà esta matèria si 

obté una qualificació d'aprovat (suficient, bé, notable o excel·lent) en la prova extraordinària. 



 

CONTINGUTS TRANSVERSALS 

La matèria de Tecnologia Industrial I, donat el seu caràcter polivalent, té una estreta relació 

amb molts dels continguts dels temes transversals, que van des de fomentar el respecte al 

treball dels altres, la recerca de solucions ecològiques en la proposta de projectes 

tecnològics respectant el medi ambient, l'ajuda a companys menys capacitats per al 

desenvolupament de les activitats grupals, fins a aplicar les normes de seguretat i higiene 

en l'ús de ferramentes, materials i muntatges. 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Per a aquells alumnes en què es detecten problemes d'aprenentatge i/o adaptació al 

mètode general d'ensenyança-aprenentatge previst, se tindrà en compte la realització 

d'activitats específiques adaptades a les seues característiques particulars. 

 

UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) 

Tal com s’ esmentarà en el punt següent les TIC son un recurs més a l’ assignatura de 

tecnologia. Els alumnes (en grups de 2) utilitzaran els ordinadors que disposem a l’ aula-

taller (Da Vinci) i el seu accés a internet (recerca de informació) per elaborar uns treballs en 

format digital dintre dels blocs temàtics de: Materials i Fonts d’energia, que tindran que 

exposar a la resta del grup fent servir el projector de dades i vídeo. A més son un recurs en 

la simulació de circuits i processos, i en la programació de controladors.  

METODOLOGIA I RECURSOS 

La metodologia en el batxillerat afavorirà la capacitat de l’alumnat per a aprendre per si 

mateixos, treballar en equip i aplicar els mètodes d’investigació apropiats; també s’afavorirà 

la coordinació i interdisciplinarietat dels distints departaments didàctics. De la mateixa 

manera, es procurarà que relacionen els aspectes teòrics de les diferents matèries amb les 

seues aplicacions pràctiques. 

El professorat desenrotllarà la seua activitat educativa d’acord amb les programacions 

didàctiques establides en els seus corresponents departaments didàctics. 

Des del Departament de Tecnologia es promourà les mesures necessàries perquè 



s’exercisquen activitats que estimulen l’interés i la capacitat d’ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació per al desenvolupament de la matèria. 

Aquesta matèria s'articula, en conseqüència, al voltant del binomi coneixement/acció, en el 

qual aquestos dos han de tenir el pes específic apropiat en cada cas per a facilitar el 

caràcter propedèutic d'aquesta disciplina. Una contínua manipulació de materials sense els 

coneixements tècnics necessaris no té validesa educativa. Al contrari, un procés 

d'ensenyança-aprenentatge purament acadèmic, sense experimentació, manipulació i 

construcció, no compleix amb el caràcter pràctic inherent a la disciplina. 

Per tot això, considerem que el plantejament metodològic ha de tenir en compte els 

següents principis: 

- Una part essencial del desenvolupament del procés d'ensenyança-aprenentatge de 

l'alumne ha de ser l'activitat, tant d'intel•lectual com manual. 

- El desenvolupament de l'activitat ha de tenir un clar sentit i significat per a l'alumne. 

- L'activitat pràctica constitueix un mig essencial per a matèria, però mai un fi en si mateix. 

- Els continguts i aprenentatges relatius a l'ús de màquines, ferramentes i materials són 

cosubstancials a esta matèria. 

- La funció del professor serà la d'organitzar el procés d'aprenentatge, definint els objectius, 

seleccionant les activitats i  creant les situacions d'aprenentatge oportunes perquè els 

alumnes construesquen i enriquisquen els seus coneixements previs. 

La seqüenciació en el currículum es determina en funció del raonament lògic dels 

continguts, del grau de maduresa dels alumnes i de la relació mútua dels conceptes. 

Com a resultat d'aquest plantejament, l'activitat metodòlogica es recolzarà en els següents 

aspectes: 

- L'adquisició dels coneixements tècnics i científics necessaris per a la comprensió i el 

desenvolupament de l'activitat tecnològica. 

- L'aplicació dels coneixements adquirits augmenta el seu significat al realitzar l'anàlisi dels 

objectes tecnològics existents, així com la seua possible manipulació i transformació. 

- Desenvolupar en els alumnes la possibilitat d'enfrontar-se a projectes tecnològics globals 



ha de constituir el terme d'un procés d'aprenentatge que es recolza en els dos punts 

precedents. 

- Transmetre a l'alumne la importància social i cultural dels objectes inventats per l'home, i 

que modifiquen d'alguna manera les condicions de vida de les distintes societats 

històriques. 

Per a aconseguir aquest equilibri, la proposta didàctica en la matèria de Tecnologia 

Industrial ha de  basar el procés d'ensenyança-aprenentatge en un suport conceptual 

perquè, posteriorment, l'alumne desenvolupe les accions d'anàlisi i projecció. 

La activitat d’ensenyança-aprenentatge de la Matèria, que es desenvoluparà principalment 

a les aules-taller de Tecnologia,  utilitzarà el següent material didàctic: 

- Apunts i material fotocopiable, 

- Muntatges d’elements de màquines i sistemes, operadors i materials, ordinadors, 

programari de simulació (de mecanismes “Reletran 3D” i “Newton”, de circuits electrics 

“Edison” i “Cocrodile Technology”, de circuits neumàtics “Fluidsim”), utilització 

d’internet. Material per al muntatge de circuits electrics-electrònics, controladora 

Arduino i software per a la seua programació. 

- A més, els apunts, pàgines web de continguts de la matèria, pàgines de simulació de 

sistemes, intercanvi d’informació, arxius, etc. estaran disponibles en la plataforma 

Moodle (aula virtual) del Centre Educatiu. 

- Utilització d’ordinador+projector de dades per a l’exposició de les unitats en classe i per 

a la presentació-exposició de treballs dels alumnes. 

 

La matèria de Tecnologia Industrial I en 1r de Batxillerat s’impartirà en valencià i/o castellà. 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 

 

Inicialment no esta planificada cap activitat al llarg del curs.  

 

 

 



PROGRAMACIÓ  DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 

PROGRAMACIÓ DELS CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ 

1a Avaluació 

1. Principis d’electricitat (Contingut de 1r de Batxilletrat) 

Elements d’un circuit elèctric i electrònic. 

Representació esquematitzada de circuits elèctrics. 

Corrent continu. Magnituds fonamentals. 

Muntatge i experimentació de circuits elèctrics i electrònics. Muntatges i programació amb 

la controladora Arduino. 

2. Principis de màquines elèctriques 

Motors elèctrics; tipus i aplicacions. 

  

2a Avaluació 

3. Principis de màquines tèrmiques 

Motors tèrmics. Motors rotatius i alternatius. Aplicacions. 

Circuit frigorífic. Bomba de calor. Elements i aplicacions. 

Energia útil. Potència d’una màquina. Parell motor en l’eix. Pèrdues d’energia en les 

màquines. Rendiment. 

4. Control i programació de sistemes automàtics 

Control analògic de sistemes. Exemples pràctics. 

Circuits lògics de combinacionals. Portes i funcions lògiques. Procediments de simplificació 

de circuits lògics. Aplicació al control del funcionament d’un dispositiu. 

Circuits lògics seqüencials. Rellotge. Memòria. Registres. Diagrama de fases. Control 

programat. Programació rígida i flexible. El microprocessador. El microcontrolador. 



L’autòmat programable. Aplicació al control programat d’un mecanisme. 

5. Sistemes automàtics 

Elements que componen un sistema de control: transductors i captadors de posició, 

proximitat, moviment, velocitat, pressió i temperatura. 

Actuadors. 

Estructura d’un sistema automàtic. Entrada, procés, eixida. Sistemes de llaç obert. Sistemes 

realimentats de control. Comparadors. 

Muntatge i experimentació en simuladors de senzills circuits de control. 

  

3a Avaluació 

6. Circuits pneumàtics i oleohidràulics. 

Tècniques de producció de fluids. Circuits pneumàtics. Bombes i compressors d’aire. 

Circuits hidràulics. Fluids per a circuits hidràulics. 

Conducció de fluids. Cabal. Pressió interior. Pèrdues. Tècniques de depuració i filtrat. 

Elements d’accionament. Elements de regulació i control. Simbologia i funcionament. 

Circuits característics d’aplicació. Interpretació d’esquemes. Muntatge i instal·lació de 

circuits. 

  

7. Materials 

Estructura interna i propietats dels materials. Tècniques de modificació de les propietats. 

Oxidació i corrosió. Tractaments superficials. 

Distints procediments d’assaig i mesura de materials. 

Procediments de reciclatge de materials, importància econòmica. Normes de precaució i 

seguretat en el maneig de materials. 

  



  

Distribució temporal setmanal 

Les Unitats es desenvoluparan aproximadament en 4 hores lectives setmanals, distribuïdes 

de la següent manera: 

- Desenvolupament teòric (exposició teòrica, càlcul de magnituds i resolució de 

problemes): 2 hores setmanals. 

- Activitats teòrico-pràctiques d’experimentació i treballs monogràfics  individuals 

(utilització de recursos informàtics, anàlisi de materials, ferramentes, maquines i operadors, 

muntatge de circuits, neumàtica, mecànica, etc.): 2 hores setmanals. 

  

AVALUACIÓ 

A.     CRITERIS D'AVALUACIÓ 

1. Conéixer l’estructura interna dels materials d’ús més habitual i la seua relació amb les 

propietats i característiques d’estos. Analitzar l’ús dels nous materials com a alternativa als 

empleats tradicionalment. 

Amb este criteri es tracta de comprovar si l’alumnat sap aplicar els conceptes relatius a 

l’estructura interna i les tècniques d’assaig i mesura de propietats. 

2. Seleccionar materials per a una aplicació pràctica determinada, considerant, junt amb les 

seues propietats intrínseques, factors tècnics, econòmics i mediambientals. 

Amb este criteri es tracta de comprovar si l’alumnat sap seleccionar un material idoni per a 

una aplicació real, conjugant amb criteris d’equilibri els diversos factors que caracteritzen la 

dita situació. 

3. Dissenyar un procediment de prova i mesura de les característiques d’una màquina o 

instal·lació, en condicions nominals i d’ús normal. 

Amb este criteri es pot establir si l’alumnat és capaç d’identificar els paràmetres principals 

del funcionament d’un artefacte o installació, en règim normal, i comprovar el comportament 

de dispositius semblants sotmetent-los a proves metòdiques per a formar-se una opinió 



pròpia sobre la qualitat d’un producte. 

4. Analitzar la composició d’una màquina (tèrmica o elèctrica) o sistema automàtic d’ús 

comú, identificant els elements de comandament, control, potència i descrivint el seu 

funcionament. 

L’alumnat ha de poder identificar, en un aparell mitjanament complex, els elements que 

desenrotllen les funcions principals i, entre estos els responsables del control i, si és el cas, 

explicar els principis de la seua programació i funcionament. 

5. Aplicar els recursos gràfics i verbals apropiats a la descripció de la composició i el 

funcionament d’una màquina, circuit o sistema tecnològic concret. 

Amb este criteri es vol valorar en quina mesura l’alumnat utilitza, no sols un vocabulari 

adequat sinó també els coneixements adquirits sobre simbologia i representació 

normalitzada de circuits, representació esquemàtica d’idees, relacions entre elements i 

seqüències d’efectes en un sistema. 

6. Muntar i comprovar un sistema de control automàtic per a la seua aplicació a una màquina 

a partir d’un pla o esquema. 

L’alumnat haurà d’aplicar els distints aparells de maniobra i protecció de tipus 

electromecànic, electrònic, pneumàtic i hidràulic, estudiats als sistemes automàtics. 

En cada cas es realitzarà una memòria descriptiva, esquema de funcionament, muntatge 

pràctic i comprovació del sistema. 

7. Muntar i comprovar un sistema de control automàtic: electromecànic, electrònic, 

pneumàtic i hidràulic per a aplicar-lo a una màquina a partir d’un pla o esquema. 

L’alumnat haurà de distingir i reconéixer els avantatges i els inconvenients de cada una 

d’estes. 

En cada cas es realitzarà una memòria descriptiva, esquema de funcionament, muntatge 

pràctic i comprovació del sistema. 

B.     CRITERIS SOBRE LA QUALIFICACIÓ 

La qualificació de cadascuna de les avaluacions es basarà en els continguts de la matèria, 



desglossats en continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals. Per això, durant els 

curs, s'aniran establint pautes d'avaluació en funció de les Unitats Didàctiques que es 

desenvolupen i es basaran en els següents percentatges de ponderació: 

a) Continguts conceptuals: 30% 

- Exàmens objectius de les Unitats impartides (teoria, càlcul de magnituds, resolució de 

problemes, etc.) 

b) Continguts Procedimentals: 60% 

- Treballs individuals o en grup. 

- Pràctiques de taller, experimentació, simulació de programes informàtics, etc. 

- Activitats diàries. 

 c) Continguts actitudinals: 10% 

- Lliurament dels treballs i activitats en el termini acordat. 

- Respectar als companys i manteniment correcte de les relacions personals. 

- Cura de les instal•lacions, materials i ferramentes de l'aula-taller. 

- Actituds favorables envers la Matèria: 

•       Assistència i puntualitat a classe 

•       Escoltar i respectar les indicacions del professor 

•       Portar a classe el material necessari 

•       Realitzar tasques extraordinàries per pròpia iniciativa 

•       Participar activament en el desenvolupament de les sessions 

•       Respecte per tots els membres de la comunitat educativa 

  

Aquests criteris es concreten en un full d'avaluació de totes les activitats realitzades durant 

cadascun dels trimestres del curs, quedant raonablement justificada la qualificació atorgada 



a cada alumne/a. Per poder aprovar l'assignatura caldrà superar cadascun dels continguts 

en un mínim del 40 % de la seua ponderació. 

C.     CRITERIS DE PROMOCIÓ 

L'alumne/a promocionarà esta matèria si obté una qualificació d'aprovat (suficient, bé, 

notable o excel•lent) en l’última avaluació, qualificació que s´obtindrà com a resultat de:  La 

mitjana dels tres trimestres del curs en quant a la part conceptual, procedimental i 

actitudinal, seguint el criteri de ponderació abans esmentat. 

D.     CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

Prova extraordinària. Els alumnes que no hagen superat esta matèria en l'última 

sessió d´avaluació de realitzaran una prova extraordinària. En aquesta prova es valoraran 

els continguts de la matèria impartida durant el curs. L'alumne/a promocionarà esta matèria 

si obté una qualificació d'aprovat (suficient, bé, notable o excel·lent) en la prova 

extraordinària. 

  

CONTINGUTS TRANSVERSALS 

La matèria de Tecnologia Industrial , donat el seu caràcter polivalent, té una estreta relació 

amb molts dels continguts dels temes transversals, que van des de fomentar el respecte al 

treball dels altres, la recerca de solucions ecològiques en la proposta de projectes 

tecnològics respectant el medi ambient, l'ajuda a companys menys capacitats per al 

desenvolupament de les activitats grupals, fins a aplicar les normes de seguretat i higiene 

en l'ús de ferramentes, materials i muntatges. 

  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Per a aquells alumnes en què es detecten problemes d'aprenentatge i/o adaptació al 

mètode general d'ensenyança-aprenentatge previst, se tindrà en compte la realització 

d'activitats específiques adaptades a les seues característiques particulars. 

  



METODOLOGIA I RECURSOS 

1. La metodologia en el batxillerat afavorirà la capacitat de l’alumnat per a aprendre per si 

mateixos, treballar en equip i aplicar els mètodes d’investigació apropiats; també s’afavorirà 

la coordinació i interdisciplinarietat dels distints departaments didàctics. De la mateixa 

manera, es procurarà que relacionen els aspectes teòrics de les diferents matèries amb les 

seues aplicacions pràctiques. 

2. El professorat desenrotllarà la seua activitat educativa d’acord amb les programacions 

didàctiques establides en els seus corresponents departaments didàctics. 

3. Des del Departament de Tecnologia es promourà les mesures necessàries perquè 

s’exercisquen activitats que estimulen l’interès i la capacitat d’ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació per al desenvolupament de la matèria. 

Aquesta matèria s'articula, en conseqüència, al voltant del binomi coneixement/acció, en el 

qual aquestos dos han de tenir el pes específic apropiat en cada cas per a facilitar el 

caràcter propedèutic d'aquesta disciplina. Una contínua manipulació de materials sense els 

coneixements tècnics necessaris no té validesa educativa. Al contrari, un procés 

d'ensenyança-aprenentatge purament acadèmic, sense experimentació, manipulació i 

construcció, no compleix amb el caràcter pràctic inherent a la disciplina. 

Per tot això, considerem que el plantejament metodològic ha de tenir en compte els 

següents principis: 

- Una part essencial del desenvolupament del procés d'ensenyança-aprenentatge de 

l'alumne ha de ser l'activitat, tant intel•lectual com manual. 

- El desenvolupament de l'activitat ha de tenir un clar sentit i significat per a l'alumne. 

- L'activitat pràctica constitueix un mig essencial per a matèria, però mai un fi en si mateix. 

- Els continguts i aprenentatges relatius a l'ús de màquines, ferramentes i materials són 

cosubstancials a esta matèria. 

- La funció del professor serà la d'organitzar el procés d' aprenentatge, definint els objectius, 

seleccionant les activitats i  creant les situacions d' aprenentatge oportunes perquè els 

alumnes construïsquen i enriquisquen els seus coneixements previs. 

La seqüenciació en el currículum es determina en funció de la distribució lògica dels 



continguts, del grau de maduresa dels alumnes i de la relació mútua dels conceptes. 

Com a resultat d'aquest plantejament, l'activitat metodològica es recolzarà en els següents 

aspectes: 

- L'adquisició dels coneixements tècnics i científics necessaris per a la comprensió i el 

desenvolupament de l'activitat tecnològica. 

- L'aplicació dels coneixements adquirits augmenta el seu significat al realitzar l'anàlisi dels 

objectes tecnològics existents, així com la seua possible manipulació i transformació. 

- Desenvolupar en els alumnes la possibilitat d'enfrontar-se a projectes tecnològics globals 

ha de constituir el terme d'un procés d'aprenentatge que es recolza en els dos punts 

precedents. 

- Transmetre a l'alumne la importància social i cultural dels objectes inventats per l'home, i 

que modifiquen d'alguna manera les condicions de vida de les distintes societats 

històriques. 

Per a aconseguir aquest equilibri, la proposta didàctica en la matèria de Tecnologia 

Industrial ha de  basar el procés d'ensenyança-aprenentatge en un suport conceptual 

perquè, posteriorment, l'alumne desenvolupe les accions d'anàlisi i projecció. 

La activitat d’ensenyança-aprenentatge de la Matèria, que es desenvoluparà principalment 

a les aules-taller de Tecnologia,  utilitzarà el següent material didàctic: Apunts i material 

fotocopiable, muntatges d’elements de màquines i sistemes, operadors i materials, 

ordinadors, programari de simulació, i utilització d’internet. A més, a més, els apunts, 

pàgines web de continguts de la matèria, pàgines de simulació de sistemes, intercanvi 

d’informació, arxius, etc. estaran disponibles en la plataforma Aules (aula virtual). 

Per tal de desenvolupar la part pràctica de les unitats 1,4 i 5 es realitzaran pràctiques i 

projectes mitjançant la plataforma Arduino. 

La matèria de Tecnologia Industrial II en 2n de Batxillerat s’impartirà en valencià i/o castellà. 

 

 

 

 


