
PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

TECNOLOGIA

CURS 2020-2021

PROFESSORS:

● RAMON ALEMANY

● JULIA BELLÉS

● CAROLINA CERVELLÓ

● AMPARO DOMENECH

● HÉCTOR GÓMEZ

● SANTIAGO LARRABEITI

● ROBERTO LUCAS

● AMADEO PRADES

- 1 -



PROGRAMACIÓ  DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1. MARC LEGAL

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. l’Orde

ECD/65/2015, de 21 de gener, per la qual es descriuen les relacions entre les competències, els

continguts i  els  criteris d’avaluació de l’Educació Primària,  l’Educació Secundària  Obligatòria i  el

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.  DECRET

51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret anterior.

2. La contribució de la matèria de Tecnologia a l'èxit de les competències bàsiques

Ja es va avançar que no hi ha una correspondència unívoca entre matèries i competències, sinó que

cada  matèria  contribueix  a  l'èxit  de  diferents  competències.  I  estes,  al   mateix  temps,

s'aconsegueixen com resultat del treball en diferents matèries.

La  concreció  que  es  realitza  ara,  en  el  que  podem denominar  “elements  de  competència”,  és

d'especial  interès per a la programació de les unitats  didàctiques, ja que es relacionen amb els

objectius, continguts i criteris d'avaluació de les mateixes. Tals elements, per la seua banda, tenen a

veure  amb  coneixements,  habilitats,  destreses,  actituds,  accions…  que,  de  manera  integrada,

conformen les competències educatives.

Les competències i els seus elements constitutius s'establixen per a l'ensenyança obligatòria. Per

açò mateix, la seua adquisició és progressiva, en funció del desenvolupament del currículum en cada

un dels cursos.

Competència en el coneixement i la interacció amb el medi físic
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Esta matèria contribuïx a l'adquisició d'esta competència per mitjà del  coneixement i  comprensió

d'objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics i a través del desenvolupament de destreses

tècniques i habilitats per a manipular objectes amb precisió i seguretat.

La interacció amb un entorn en què el tecnològic constituïx un element essencial es veu facilitada pel

coneixement  i  utilització  del  procés de resolució  tècnica de problemes i  la  seua aplicació  per  a

identificar  i  donar  resposta  a  necessitats,  avaluant  el  desenvolupament  del  procés  i  els  seus

resultats.  Per la seua banda, l'anàlisi  d'objectes i sistemes tècnics des de distints punts de vista

permet conéixer com han sigut dissenyats i construïts, els elements que els formen i la seua funció

en el conjunt, facilitant l'ús i la conservació.

És important, d'altra banda, el desenvolupament de la capacitat i  disposició per a aconseguir un

entorn saludable i una millora de la qualitat de vida, per mitjà del coneixement i anàlisi crítica de la

repercussió mediambiental de l'activitat tecnològica i el foment d'actituds responsables de consum

racional.

Autonomia i iniciativa personal

Esta matèria se centra en el mode particular per a abordar els problemes tecnològics i en major grau

els que es fomenten per a enfrontar-se a ells de manera autònoma i creativa, s'incidix en la valoració

reflexiva de les diferents alternatives i es prepara per a l'anàlisi prèvia de les conseqüències de les

decisions que es prenen en el procés.

Les diferents fases del procés contribuïxen a distints aspectes d'esta competència: el plantejament

adequat dels problemes, l'elaboració d'idees que són analitzades des de distints punts de vista per a

triar la solució més adequada; la planificació i execució del projecte; l'avaluació del desenvolupament

del mateix i de l'objectiu aconseguit; i finalment, la realització de propostes de millora. A través d'esta

via s'oferixen moltes oportunitats per al desenvolupament de qualitats personals com la iniciativa,

l'esperit de superació, la perseverança enfront de les dificultats, l'autonomia i l'autocrítica, contribuint

a l'augment de la confiança en un mateix i a la millora del seu autoestima.

Tractament de la informació i la competència digital

El tractament específic de les tecnologies de la informació i la comunicació, integrat en esta matèria,

proporciona una oportunitat especial per a desenvolupar esta competència.

Es contribuirà al desenvolupament d'esta competència en la mesura que els aprenentatges associats
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incidisquen en la confiança en l'ús dels ordinadors, en les destreses bàsiques associades a un ús

prou autònom d'estes tecnologies i, en definitiva, contribuïsquen a familiaritzar-se prou amb ells. En

tot cas, estan associats al seu desenvolupament els continguts que permeten localitzar, processar,

elaborar, emmagatzemar i presentar informació amb l'ús de la tecnologia.

D'altra  banda,  ha  de  destacar-se  en  relació  amb  el  desenvolupament  d'esta  competència  la

importància  de  l'ús  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  com  a  ferramenta  de

simulació de processos tecnològics i per a l'adquisició de destreses amb llenguatges específics, com

l'icònic o el gràfic.

Competència social i ciutadana

La contribució a l'adquisició de la competència social i ciutadana pel que fa a les habilitats per a les

relacions  humanes  i  al  coneixement  de  l'organització  i  funcionament  de  les  societats  vindrà

determinada pel  mode en què s'aborden els continguts,  especialment els associats al  procés de

resolució de problemes tecnològics.

L'alumne té múltiples ocasions per a expressar i discutir adequadament idees i raonaments, escoltar

als  altres,  abordar  dificultats,  gestionar  conflictes  i  prendre  decisions,  practicant  el  diàleg,  la

negociació, i adoptant actituds de respecte i tolerància cap als seus companys. Al coneixement de

l'organització i funcionament de les societats col·labora la matèria de Tecnologia des de l'anàlisi del

desenvolupament  tecnològic  de  les  mateixes  i  la  seua  influència  en  els  canvis  econòmics  i

d'organització social que han tingut lloc al llarg de la història de la humanitat.

Competència matemàtica

L'ús instrumental de ferramentes matemàtiques, en la seua dimensió justa i de manera fortament

contextualitzada, contribuïx a configurar adequadament la competència matemàtica, en la mesura

que proporciona situacions d'aplicabilitat a diversos camps, facilita la visibilitat d'eixes aplicacions i de

les relacions entre els diferents continguts matemàtics i pot, segons com es plantege, col·laborar a la

millora de la confiança en l'ús d'eixes ferramentes matemàtiques.

Algunes d'elles  estan especialment  presents en  esta  matèria  com el  mesurament  i  el  càlcul  de

magnituds bàsiques, l'ús d'escales, la lectura i interpretació de gràfics, la resolució de problemes

basats en l'aplicació d'expressions matemàtiques, referides a principis i fenòmens físics, que resolen

problemes pràctics del món material.
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Competència en comunicació lingüística

La contribució a la competència en comunicació lingüística es realitza a través de l'adquisició de

vocabulari  específic, que ha de ser utilitzat en els processos de busca, anàlisi,  selecció,  resum i

comunicació  d'informació.  La  lectura,  interpretació  i  redacció  d'informes  i  documents  tècnics

contribuïx  al  coneixement  i  a  la  capacitat  d'utilització  de  diferents  tipus  de  textos  i  les  seues

estructures formals.

Competència aprendre a aprendre

A  l'adquisició  de  la  competència  d'aprendre  a  aprendre  es  contribuïx  pel  desenvolupament

d'estratègies de resolució de problemes tecnològics, en particular per mitjà de l'obtenció, anàlisi i

selecció d'informació útil per a abordar un projecte.

D'altra  banda,  l'estudi  metòdic  d'objectes,  sistemes o entorns  proporciona habilitats  i  estratègies

cognitives i promou actituds i valors necessaris per a l'aprenentatge.

Competència artística i cultural

La matèria de Tecnologia també contribuïx a la consecució de la competència artística i cultural; els

projectes tecnològics han de tindre en compte l'aspecte estètic. Les obres d'art, principalment en el

cas de l'arquitectura i de l'escultura, es basen en el distint tractament dels materials, i en la seua

construcció  és necessari  el  coneixement del  bloc d'estructures. Així,  el  coneixement per  part  de

l'alumnat d'estes característiques tècniques fa que valore molt més l'obra d'art.

D'altra banda, els blocs relacionats amb l'expressió gràfica (dibuix i tractament gràfic amb l'ajuda de

l'ordinador) contribuiran també a desenvolupar esta competència.

3. OBJECTIUS GENERALS D’ETAPA

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenrotllar en les i els alumnes les capacitats

que els permeten:

a) Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte

als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se

en  el  diàleg,  refermant  els  drets  humans  com  a  valors  comuns  d’una  societat  plural,  oberta  i
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democràtica, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

b) Adquirir, desenrotllar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip

com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l’aprenentatge i com a mitjà

de desenrotllament personal.

c) Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.

d) Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i

oportunitats  de totes les persones,  amb independència del  seu sexe,  i  rebutjar  els  estereotips i

qualsevol discriminació.

 e) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues

relacions  amb  els  altres,  així  com  rebutjar  la  violència,  els  prejuís  de  qualsevol  tipus,  els

comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

f) Desenrotllar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a adquirir, amb

sentit  crític,  nous coneixements.  Adquirir  una preparació  bàsica  en el  camp de les  tecnologies,

especialment les de la informació i la comunicació.

g)  Concebre  el  coneixement  científic  com un  saber  integrat  que  s’estructura  en  distintes

disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos

camps del coneixement i de l’experiència.

h) Desenrotllar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític,

la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir

responsabilitats, així com valorar l’esforç amb la finalitat de superar les dificultats.

i) Comprendre i expressar amb correcció textos i missatges complexos, oralment i per escrit,

en valencià i en castellà. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a llengua pròpia de

la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del seu patrimoni cultural, així com les possibilitats

comunicatives del castellà com a llengua comuna de totes les espanyoles i els espanyols i d’idioma

internacional. Iniciar-se, així mateix, en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura d’ambdós

llengües.
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j) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

k) Conèixer els aspectes fonamentals de la cultura, la geografia i la història de la Comunitat

Valenciana,  d’Espanya  i  del  món;  respectar  el  patrimoni  artístic,  cultural  i  lingüístic;  conèixer  la

diversitat  de  cultures  i  societats  a  fi  de  poder  valorar-les  críticament  i  desenrotllar  actituds  de

respecte per la cultura pròpia i per la dels altres.

l) Conèixer i  acceptar el funcionament del cos humà i respectar les diferències. Conèixer i

apreciar els efectes beneficiosos per a la salut dels hàbits d’higiene, així com de l’exercici físic i de

l’adequada  alimentació  incorporant  la  pràctica  de  l’esport  i  l’educació  física  per  a  afavorir  el

desenrotllament personal i social.

m)  Analitzar  els  mecanismes i  valors  que regeixen el   funcionament  de  les  societats,  en

especial els relatius als drets, deures i llibertats de les ciutadanes i dels ciutadans, i adoptar juís i

actituds personals respecte a estos.

n)  Valorar  críticament  els  hàbits  socials  relacionats  amb la  salut,  el  consum responsable,

l’atenció dels sers vius i el medi ambient, i contribuir-ne així a la conservació i millora.

o)  Valorar  i  participar  en  la  creació  artística  i  comprendre  el  llenguatge  de  les  distintes

manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació.

p) Analitzar i valorar, de manera crítica, els mitjans de comunicació escrita i audiovisual.

4. OBJECTIUS D’ÀREA

Les Tecnologies en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria tindrà com a objectiu contribuir a

desenvolupar en l’alumnat  les capacitats següents:

1. Abordar amb autonomia i creativitat, individualment i en grup, problemes tecnològics treballant de

manera ordenada i metòdica per a estudiar el problema, recopilar i seleccionar informació procedent
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de  distintes  fonts,  elaborar  la  documentació  pertinent,  concebre,  dissenyar,  planificar  i  construir

objectes o sistemes que resolguen el problema estudiat i avaluar la seua idoneïtat des de distints

punts de vista.

2.  Adquirir  destreses  tècniques  i  coneixements  suficients  per  a  l’anàlisi,  disseny  i  elaboració

d’objectes i sistemes tecnològics a travès de la manipulació, de forma segura i precisa, de materials i

ferramentes.

3. Analitzar els objectes i sistemes tècnics per a comprendre el seu funcionament, conéixer els seus

elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor manera d’usar-los i controlar-los, entendre

les  condicions  fonamentals  que  han  intervingut  en  el  seu  disseny  i  construcció  i  valorar  les

repercussions que ha generat la seua existència.

4. Expressar i  comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar la seua viabilitat  i  abast,

utilitzant els mitjans tecnològics, recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari adequats.

5. Adoptar actituds favorables a la resolució de problemes tècnics, desenrotllant interés i curiositat

cap  a  l’activitat  tecnològica,  analitzant  i  valorant  críticament  la  investigació,  la  innovació  i  el

desenrotllament tecnològic i la seua influència en al societat, en el medi ambient, en la salut i en el

benestar personal i col·lectiu al llarg de la història de la humanitat.

6.  Comprendre  les  funcions  dels  components  físics  d’un  ordinador  i  conéixer  les  maneres  de

connectar-los.

7.  Manejar  amb  desimboltura  aplicacions  informàtiques  que  permeten  buscar,  emmagatzemar,

organitzar,  manipular,  recuperar  i  presentar  informació,  usant  de  forma  habitual  les  xarxes  de

comunicació.

8. Assumir de forma crítica i activa l’avanç i l’aparició de noves tecnologies, i incorporar-les al seu

quefer quotidià, analitzant i valorant críticament la seua influència sobre la societat i el medi ambient.

9. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la busca de solucions,
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en la presa de decisions i  en l’execució de les tasques encomanades amb actitud de respecte,

cooperació,

tolerància i solidaritat.

10.  Conèixer  les  necessitats  personals  i  col·lectives  més  pròximes,  així  com les  solucions  més

adequades que ofereix el patrimoni tecnològic del mateix entorn.

11. Conèixer, valorar i respectar les normes de seguretat i higiene en el treball i prendre consciència

dels efectes que tenen sobre la salut personal i col·lectiva.

5. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Aquest curs no hi han programades activitats extraescolars

6. UTILITZACIÓ DE DESDOBLES

Per al curs 2020-2021 les hores de desdoblament s’han destinat a la formació de grups flexibles

comuns en totes les matèries.

7. AVALUACIONS

Durant el   curs es realitzaran tres avaluacions i  l’extraordinària,  essent la data de realització les

següents:

PRIMERA AVALUACIÓ: del 9 al 17 de desembre de 2020

SEGONA AVALUACIÓ: del 15 al 23 de Març de 2021

TERCERA/FINAL AVALUACIÓ: del 14 al 21 de Juny de 2021
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´SUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS:

El Departament de Tecnologia ha adoptat les següents mesures per a la superació de l’àrea

de Tecnologia pendent del curs anterior per part de l’alumnat:

1 Realització d’una prova extraordinària per a tots els alumnes de: segon d’ESO amb la matèria de

primer pendent, tercer d’ESO amb la matèria de primer o segon pendent i quart d’ESO amb la

matèria de tercer, segon o primer pendent.

2 Aquesta  prova  consistirá  en  la realització  d’un  examen. La  avaluació  serà  realitzada  pel

Departament didàctic.

3 EXAMEN. En aquest examen es valoraran els continguts conceptuals de la matèria impartida  al

llarg del curs, mitjançant control escrit.

4 QUALIFICACIÓ. La prova extraordinaria es valorarà de 0 a 10 . Es considerarà que l’alumne ha

superat la matèria si obté una qualificació de 5 o superior com a resultat de la correcció de la

prova extraordinària i la valoració de la part procedimental i actitudinal del present curs escolar.

5 Comunicar als alumnes amb la matèria de Tecnologia pendent la data de la prova ordinària així

com  els continguts de la prova.

6 La prova es realitzará el 4 d’ abril de 2019 a les 11h a la sala d’actes del Centre.

7 L’alumne que no supere la prova extraordinària de pendents podrà presentar-se a una prova

extraordinària de juny/juliol/setembre.

8 Donat que la segona avaluació del present curs 2019/20 finalitza el 12 de març,  l’alumnat que

curse tecnologia en el present curs i aprove les dos primeres avaluacions es considerarà apte

en la matèria de tecnologia pendent de cursos anteriors amb la qualificació de suficient (5) no

sent necessari, per tant, presentar-se a la prova de recuperació del 25 de març.
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8. VALORACIÓ DELS ERRORS D’ORTOGRAFIA

Les faltes d’ortografia  es podran penalitzar de la següent manera, tant el  l’etapa d’ESO com en

Batxillerat:

● 0.5 punts per cada falta

● No hi ha màxim de penalització

● Els punts es podran recuperar si l’alumne fa la següent activitat:

Buscar i copiar la definició de la paraula en el diccionari.

Fer 4 oracions que continguen la paraula.

9. PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL TREBALL O FALTA DE MATERIAL

El professorat del departament podrà penalitzar als alumnes que no porten diàriament els deures i/o

que no porten el material necessari per a l’assignatura. Les penalitzacions es podran fer efectives

de la següent manera:

● En 1r i 2n d’ESO, per cada dia que l’alumne no porte el material de l’assignatura al llarg d’una

avaluació es descomptarà 0,5 de la nota final de treball diari. (No es podrà justificar de cap

manera).

● Per cada dos dies que l’alumne no realitze els deures de l’assignatura al llarg d’una avaluació

es descomptarà 0,5 de la nota final, sent aquestos acumulatius. (No es podrà justificar de cap

manera).

● No hi haurà un màxim de puntuació a descomptar.

● Les penalitzacions de material i de deures computen de manera conjunta (per exemple, si un

alumne dos dies no fa els deures i un dia no porta el llibre se li descomptaria 0,5 punts de la

nota final.

● Si un alumne supera 3 penalitzacions fins a 6 penalitzacions no se li descomptaria 0,5 punts

addicionals.  (És a dir:  3  penalitzacions ->  -0,5 punts;  4  penalitzacions ->  -  0,5  punts...  6
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penalitzacions -> -1 punt...)

 Per cada retard en la realització de les activitats complementàries, es descomptarà 0,5 punts

per sessió, fins un màxim de 3 sessions, passades les quals no es podrà continuar amb el

treball, presentant-lo com estiga en eixe moment. 

● Les penalitzacions seran anotades pel professor en la llibreta de notes personal, podent fer-

les constar també en el sistema de Gestió Docent.  

10.  PENALITZACIÓ  PER  RETARD  O  FALTA  D’ASSISTÈNCIA  INJUSTIFICADA  I

AMONESTACIONS

El professorat del departament podrà penalitzar als alumnes que no justifiquen tant el retard com la

falta d’assistència. Igualment, podrà penalitzar les amonestacions. Totes aquestes es reflectiran a

la nota de Actitud del alumne i es podran fer efectives de la següent manera:

● 0, 2 punts per retard no justificat

● 0,5 punts per falta no justificada

● 1 punt per amonestació
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 1ºESO

OBJECTIUS, CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d’avaluació mínims: es consideren els assenyalats en negreta dins dels criteris d'avaluació

de cada unitat didàctica.

Tecnologies nivell bàsic

Unitat 1. El procés tecnològic

OBJECTIUS

● Conèixer el concepte de tecnologia, identificant com a objecte tecnològic tot allò que ha sigut

dissenyat per a satisfer una necessitat específica.

● Identificar necessitats, estudiar idees, desenvolupar solucions i construïts objectes que resolguen

problemes senzills.

● Identificar aquells aspectes que s'han de tindre en compte a l'hora de projectar qualsevol objecte

tecnològic: disseny, material, assajos, utilitat final de l'objecte, etc.

● Conèixer el procés tecnològic, les seues i la importància d'aquestes en la resolució tècnica de

problemes.

● Aprendre que,  a  mesura que ha evolucionat  la  nostra civilització,  han evolucionat  també les

nostres necessitats i les solucions que donem a estes.

● Resoldre problemes senzills a partir de la identificació de necessitats en l'entorn i respectant les

fases del procés tecnològic.

●  Analitzar un objecte tecnològic de manera ordenada, atenent als seus factors formals, tècnics, 

funcionals i socioeconòmics.
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●  Expressar idees tècniques a través del dibuix utilitzant codis que aclarisquen i estructuren la

informació que es vol transmetre.

●  Emprar l'expressió gràfica en el desenvolupament, fabricació i divulgació de productes emprant

mitjans manuals i informàtics.

●  Valorar  la  importància  del  dibuix  tècnic  com a mitjà  d'expressió  i  comunicació  en  l'àrea  de

Tecnologia.

● Aprendre a resoldre problemes tecnològics en equip, utilitzant els materials, les ferramentes i les

tècniques apropiades.

● Conèixer aquells avanços tecnològics que més han contribuït a millorar el nostre mode de viure al

llarg de la història.

● Comprendre  el  caràcter  evolutiu  de  la  tecnologia,  ja  que  els  objectes  tecnològics  són  quasi

sempre susceptibles de millores, en un procés constant d'identificació de necessitats i busca de

solucions.

● Comprendre que la tecnologia és una ciència que avança per a resoldre problemes concrets.

CONTINGUTS

● Concepte de tecnologia: Donar respostes a necessitats concretes per mitjà del desenvolupament

d'objectes, màquines o dispositius.

● Característiques funcionals i estètiques dels objectes tecnològics.

● Fases del procés de resolució tècnica de problemes o procés tecnològic. Definició del problema o

necessitat.  Recerca  d'informació  .  Disseny.  Planificació.  Construcció  del  prototip.  Avaluació.

fabricació; redisseny, divulgació.

● El  procés  tecnològic  aplicat  a  un  exemple  pràctic:  Projecte  taller.  Recopilació  i  anàlisi

d'antecedents, esbós, croquis, pla de construcció, elaboració de la documentació necessària per

a la planificació d'un prototip, construcció i memòria del projecte.
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● Observació dels objectes d'ús quotidià com a objectes tecnològics.

● Identificació de les quatre fases del procés tecnològic en el desenvolupament d'alguns objectes

d'ús quotidià.

● Observació dels objectes tecnològics al llarg del temps, apreciant les millores que s'han produït

en ells en funció de les nostres necessitats.Interès per observar els objectes que ens rodegen, la

seua utilitat, practicitat i adequació al fi per al que van ser dissenyats.

● Desig de conèixer la història de la humanitat a través de l'estudi dels seus objectes tecnològics.

● Curiositat per entendre el perquè del continu avanç de la tecnologia.

● Reconeixement de la tecnologia com un procés constant d'identificació de necessitats i busca de

solucions.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Conèixer el procés tecnològic i les seues fases capacita a l'alumne per a desenvolupar les destreses

bàsiques de tècniques i habilitats per a manipular objectes amb precisió i seguretat. La interacció

amb l'entorn en què el tecnològic constituïx un element essencial capacita a l'alumne per a conèixer

la interacció amb el món físic. L'anàlisi d'objectes i sistemes tècnics des de distints punts de vista

permet conèixer com han sigut dissenyats i construïts, els elements que ho formen i la seua funció

en el conjunt facilitant el seu ús i conservació.

Competència social i ciutadana

En esta  unitat  l'alumne té  ocasió  per  a  expressar  i  discutir  adequadament  idees  i  raonaments,

escoltar als altres, abordar dificultats, gestionar conflictes i prendre decisions, practicant el dialogue,

la negociació, i adoptant actituds de respecte i tolerància cap als seus companys.

Competència per a aprendre a aprendre
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Una síntesi del tema en la secció Resum per a reforçar els continguts més importants, de manera

que l'alumne conec les idees fonamentals del tema.

Autonomia i iniciativa personal

El coneixement i la informació contribueixen a la consecució d'esta competència.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Conèixer i comprendre el concepte de tecnologia, així com les principals característiques que

ha de reunir un objecte tecnològic.

2. Identificar,  a  partir  d'un  exemple  concret,  les  etapes necessàries per  a la  realització  d'un

projecte tecnològic des de la fabricació fins a la seva comercialització.

3. Conèixer  i  ser  capaços de portar  a  la  pràctica  les  fases del  procés de creació  d'un  objecte

tecnològic.

4. Planificar les operacions i realitzar el disseny del projecte, amb criteris d'economia, seguretat i

respecte al medi ambient, elaborant la documentació necessària.

5. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts, a partir d'una estratègia de filtrat i de forma

contrastada,  organitzant  la  informació  mitjançant  procediments  de  síntesi  o  presentació  dels

continguts,  registrant-la  en  paper  o  emmagatzemant  digitalment  per  obtenir  textos  d'àmbit

acadèmic o professional.

6. Realitzar esbossos i croquis a mà alçada.

7. Construir un projecte tecnològic, seguint la planificació prèvia realitzada, tenint en compte les

condicions de l'entorn de treball, col·laborar i comunicar-se per assolir l'objectiu utilitzant diversa

eines, com les TIC.

8. Comprendre la manera en què avança la tecnologia valorant la successió de millores i les noves

respostes que pot oferir la aquesta com a solució a un mateix problema.

9. Actuar  de  manera  dialogant  i  responsable  en  el  treball  en  equip,  durant  totes  les  fases  del

desenvolupament del projecte tècnic.

10. Adoptar actituds favorables a la resolució de problemes tècnics mostrant interès i curiositat cap a

l'activitat tecnològica.

11. Analitzar i valorar de manera crítica el desenvolupament tecnològic i la seva influència en el medi
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ambient, en la salut i en el benestar personal i col·lectiu al llarg de la història de la humanitat.

Unitat 2: Materials i les seues propietats

● Obtenció dels materials. Primeres matèries , materials d’ús tècnic i producte tecnològic.

● Classificació dels materials d’ús tècnic. Fustes, metalls i aliatges, materials petris, tèxtils, plàstics,

ceràmics, vidre.

● Propietats dels materials. Propietats mecàniques tèrmiques, elèctriques.

● Classificar els materials segons el seu origen i propietats.

● Descriure i analitzar les propietats dels materials, identificant les més idònies per a construir un

objecte determinat.

● Establir les relacions entre la forma d'un objecte, la seua funció i utilitat, els materials emprats i les

tècniques de fabricació.

● Interès en la busca d'un material amb les propietats apropiades per a la resolució d'un problema

de disseny concret.

● Anàlisi i valoració crítica de l'impacte del desenvolupament tecnològic dels materials en la nostra

societat i en el medi ambient.

● Conscienciació  sobre  l'amenaça  que  per  al  nostre  entorn  natural  suposen  els  problemes de

contaminació, així com l'escassetat de matèries primeres, que fan necessària la racionalització i

adequació de l'ús dels materials que emprem de manera habitual en la nostra vida diària.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

A través de textos amb activitats d'explotació, en la secció Racó de la lectura es treballa de forma
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explícita els continguts de relacionats amb l'adquisició de la competència lectora.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

L'estudi dels materials és molt important per a desenvolupar les habilitats necessàries en el món físic

que rodeja l'alumne, este estudi li posa de manifest que els materials estan molt presents en la vida

quotidiana. A més la interacció que estos produïxen amb el  mig a causa de la seua durabilitat els

acosta a la idea de respecte al medi ambient.

Tractament de la informació i competència digital

En  la  secció  Racó  de  la  lectura es  treballa  amb  articles  de  premsa  per  a  contextualitzar  la

informació de la unitat en temes actuals relacionats amb la vida quotidiana de l'alumne. Es proposen

algunes pàgines web interessants que reforcen els continguts treballats en la unitat.

Competència social i ciutadana

En esta unitat s'estudia els materials, cal destacar la importància que aquestos tenen en la societat

actual, tant des del punt de vista de consum com de reciclat. És molt important destacar l'impacte

ambiental dels materials que no es poden reciclar i la necessitat reutilitzar-los.

Competència per a aprendre a aprendre

Al llarg de tota la unitat es treballen habilitats, en les activitats o en el desenvolupament, perquè

l'alumne siga capaç de continuar aprenent de forma autònoma d'acord amb els objectius de la unitat.

Autonomia i iniciativa personal

El  coneixement  sobre  la  matèria  i  com es classifica  contribueix  a desenvolupar  en l'alumne les

destreses necessàries per a avaluar i realitzar projectes individuals o col·lectius.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Diferenciar entre primera matèria, material d’ús tècnic i producte tecnològic.

2. Conèixer les famílies de materials i identificar-los en la construcció d'objectes tecnològics.

3. Conèixer i diferenciar les propietats més importants dels materials d'ús tècnic.

4. Seleccionar les propietats més adequades per a cada objecte tecnològic.

5. Valorar l'arreplegada selectiva dels materials.
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Unitat 3. Estructures

OBJECTIUS

● Conèixer el concepte de força, d’esforç i tipus d'aquestos.

● Entendre el concepte d’estructura i els elements resistents d’aquesta. Comprendre la importància

de la triangulació d’estructures.

● Conèixer els tipus d’estructures, els seus elements fonamentals i identificar-los.

● Analitzar  estructures  resistents  i  senzilles,  identificant  els  elements  que  la  componen  i  les

càrregues i esforços a què estan sotmesos aquests últims.

● Analitzar les condicions d'estabilitat d'una estructura i reconèixer diferents formes de reforçar-la.

●  Valorar la importància de la forma i el material en la composició de les estructures, així com la

seva relació amb l'evolució dels models estructurals a través de la història.

●  Utilitzar elements estructurals de manera apropiada en la confecció d'estructures simples

que resolguen problemes concrets.

● Familiaritzar-se amb el vocabulari tècnic i utilitzar-ho de forma habitual.

● Comprendre la influència de l'evolució en el disseny i la construcció d'estructures en la nostra

forma de vida.

CONTINGUTS

● Concepte de força i d'esforç. Tipus principals d'esforços: Tracció, compressió, torsió, flexió i tall.

● Concepte  d'estructura.  Definició  de  càrrega:  càrregues  fixes  i  variables.  Condicions  de  les

estructures artificials: rigidesa, resistència i estabilitat. Perfils i triangulació.

● Tipus d'estructures. Estructures naturals i artificials: massives, allindades, voltades, entramades,

triangulars, penjades, pneumàtiques, laminars i geodèsiques
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● Principals elements de les estructures artificials: forjat, biga, pilar, columna, fonamentació, volta,

arc, llinda, tirant, travada, arcbotant, contrafort...

● Construcció i avaluació de prototips.

● Selecció de recursos materials i  organitzatius amb criteris d'economia, seguretat i  respecte al

medi ambient per a la resolució de problemes tecnològics.

● Identificació dels esforços principals a què està sotmesa una estructura.

● Procés de selecció dels materials, considerant criteris funcionals i econòmics.

● Comparació  de  la  forma  de  les  construccions,  en  funció  del  tipus  d'estructura  i  materials,

considerant els seus avantatges i inconvenients.

● Comprovació  dels  avantatges que suposa la  triangulació  d'estructures  per  a  millorar  la  seua

resistència als esforços.

● Interès per conèixer les aplicacions dels perfils en la construcció d'estructures.

● Curiositat per conèixer com es millora l'estabilitat d'una estructura.

● Reconeixement de la utilitat pràctica i el valor estètic d'algunes grans estructures  presents en

l'entorn.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

A través de textos amb activitats d'explotació, en la secció Racó de la lectura es treballa de forma

explícita els continguts de relacionats amb l'adquisició de la competència lectora.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Els tipus d'estructures i el seu comportament davant dels esforços és un contingut que desenvolupa

les destreses necessàries per a comprendre millor la realitat que rodeja l'alumne. Al llarg de la unitat

s'exemplifiquen amb nombrosos elements arquitectònics.

Tractament de la informació i competència digital
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En  la  secció  Racó  de  la  lectura es  treballa  amb  articles  de  premsa  per  a  contextualitzar  la

informació de la unitat en temes actuals relacionats amb la vida quotidiana de l'alumne. Es proposen

algunes pàgines web interessants que reforcen els continguts treballats en la unitat.

Competència social i ciutadana

És  imprescindible  per  al  desenvolupament  d'esta  capacitat  que  l'alumne  conega  els  tipus

d'estructures i la seua estabilitat.

Competència per a aprendre a aprendre

Al llarg de tota la unitat es treballen habilitats, en les activitats o en el desenvolupament, perquè

l'alumne siga capaç de continuar aprenent de forma autònoma d'acord amb els objectius de la unitat.

Autonomia i iniciativa personal

El coneixement i la informació contribueixen a la consecució d'esta competència.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Conèixer i identificar els esforços bàsics en diferents situacions.

2. Entendre el concepte d'estructura, descriure les característiques de cada tipus i identificar-

les en exemples de la vida real utilitzant informació escrita, audiovisual i digital.

3. Analitzar com actuen les càrregues sobre una estructura, identificant i descrivint els esforços a

què està sotmesa.

4. Analitzar  els  esforços  a  què  estan  sotmeses  les  estructures,  així  com  la  transmissió  dels

mateixos entre els elements que el configuren, experimentant en prototips.

5. Analitza objectes tècnics per conèixer la seva utilitat.

6. Avaluar el projecte construït per verificar el funcionament del prototip i el compliment de les

especificacions i les condicions inicials

7. Analitzar distintes estructures, justificant el perquè del seu ús i aplicació.

8. Conèixer els distints materials de les estructures i la importància que tenen en la seua constitució

i en l'adequació a les seues aplicacions.

9. Resoldre problemes senzills que contribuïsquen a reforçar les estructures.
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10. Reconèixer la utilitat pràctica i el valor estètic de grans estructures presents en el teu entorn més

pròxim.

Unitat 4. La fusta

OBJECTIUS

● Conèixer la constitució de la fusta i el procés industrial d’obtenció d’aquesta.

● Analitzar  les  propietats  de  la  fusta  com  a  material  utilitzat  en  la  construcció  d'objectes

tecnològics  reconeixent  la  seva  estructura  interna  i  relacionant-la  amb  les  propietats  que

presenten i les modificacions que es puguen produir.

● Conèixer els diferents tipus de fustes naturals i derivats d’aquestes (taulers artificials), el procés

d’obtenció i de fabricació.

● Conèixer  les  diferents  formes  comercials  de  la  fusta,  així  com  l'ús  amb  què  estan

relacionades.

● Aprendre tècniques i ferramentes per a treballar la fusta.

● Identificar les ferramentes i els útils que s'empren per a treballar la fusta.

● Conèixer i respectar les normes de seguretat en l'ocupació de ferramentes.

● Reconèixer els distints tipus d'unió i acabat de peces de fusta i les ferramentes i els útils que

s'empren en cada un d'ells.

● Manipular i mecanitzar la fusta i els seus derivats associant la documentació tècnica al procés

de  producció  d'un  objecte,  respectant  les  seves  característiques  i  emprant  tècniques  i  eines

adequades amb especial atenció a les normes de seguretat i salut.

● Valorar la importància dels materials en el  desenvolupament tecnològic, així com l'impacte

mediambiental produït per l'explotació, transformació i rebuig de la fusta.

● Conèixer els beneficis del  reciclatge de la fusta i  adquirir  hàbits  de consum que permetin

l'estalvi de matèries primeres.

● Aprendre  a  distingir  entre  fustes  naturals  i  artificials,  així  com  els  seus  distints  tipus  i

aplicacions.
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CONTINGUTS

● Origen i composició de la fusta, parts del tronc.

● Obtenció i classificació de la fusta.

●  Relació entre les propietats i l'estructura interna de la fusta.

●  Classificació de la fusta: fustes dures i fustes toves.

● Derivats de la fusta: Fustes naturals i prefabricades. Materials cel·lulòsics.

● Tècniques de manipulació i mecanitzat de la fusta. Utilització de màquines i eines per treballar

la fusta en el taller: Mesurar, marcar i traçar, subjectar, tallar i serrar, perforar, tallar i rebaixar,

afinar, unir, pintar. Normes de seguretat i salut

● Principals ferramentes per al treball amb fusta.

● Unions i acabats més representatius de les peces de fusta.

● Repercussions mediambientals de l'explotació de la fusta.

● Selecció de les fustes atenent a les seues propietats característiques.

● Identificació de les ferramentes més apropiades per al treball amb fusta.

● Elaboració de seqüències d'operacions bàsiques per al treball amb fusta.

● Reconeixement dels tipus d'unions i acabats per objectes de fusta.

● Aplicació de les normes bàsiques de seguretat en el taller.

● Interès per aprendre a seleccionar el tipus de fusta més adient per a la fabricació d'un objecte,

en funció de les seues propietats.

● Valoració  de  la  importància  de  conèixer  els  formats,  les  utilitats  de  la  fusta  i  les  seues

principals tècniques de treball.

● Valoració de la utilitat de planificar correctament una seqüència d'operacions.

● Interès per conèixer més de prop els problemes mediambientals que el consum massiu de

fusta causa al planeta.
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COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

A través de textos amb activitats d'explotació, en la secció Racó de la lectura es treballa de forma

explicita els continguts relacionats amb l'adquisició de la competència lectora.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

L'estudi dels materials és molt important per a desenvolupar les habilitats necessàries en el món físic

que rodeja l'alumne, aquest estudi  posa de manifest que els materials estan molt presents en la vida

quotidiana. A més, la interacció que estos produïxen amb el medi a causa de la seua durabilitat els

acosta a la idea de respecte al medi ambient.

Tractament de la informació i competència digital

En  la  secció  Racó  de  la  lectura es  treballa  amb  articles  de  premsa  per  a  contextualitzar  la

informació de la unitat en temes actuals relacionats amb la vida quotidiana de l'alumne. Es proposen

algunes pàgines web interessants que reforcen els continguts treballats en la unitat.

Competència social i ciutadana

En esta unitat s'estudia els materials en general i concretament la fusta, cal destacar la importància

que aquestos tenen en la societat actual, tant des del punt de vista de consum com de reciclat. Es

descriuen els tipus de fustes: naturals i artificials, les característiques de cada una i les aplicacions.

És molt important destacar l'impacte ambiental dels materials que no es poden reciclar i la necessitat

reutilitzar-los.

Competència per a aprendre a aprendre

Al llarg de tota la unitat es treballen habilitats, en les activitats o en el desenvolupament, perquè

l'alumne siga capaç de continuar aprenent de forma autònoma d'acord amb els objectius de la unitat.

Autonomia i iniciativa personal

El  coneixement  sobre  la  matèria  i  com es classifica  contribueix  a desenvolupar  en l'alumne les

destreses necessàries per a avaluar i realitzar projectes individuals o col·lectius.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
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1.  Conèixer  la  composició  de la  fusta  i  les  parts fonamentals  del  tronc i  relacionar  les seues

propietats amb les seues aplicacions.

2. Procés d'obtenció de la fusta.

3. Conèixer les propietats característiques de la fusta com a material d'ús tècnic.

4. Identificar els diferents tipus de fustes naturals, les característiques i les aplicacions tècniques.

5. Distingir i conèixer el  procés d'obtenció dels diferents tipus de  fustes prefabricades i dels

materials cel·lulòsics.

6. Conèixer les ferramentes fonamentals per a treballar la fusta i fer un ús correcte d'aquestes.

6. Manipular i mecanitzar fusta considerant les seves propietats per utilitzar les eines adequades

aplicant les corresponents normes de seguretat i salut per la construcció d’un prototip.

7. Valorar l'arreplegada selectiva dels materials.

Unitat 5. Materials de construcció

OBJECTIUS

• Conèixer els de materials construcció més habituals.

• Identificar els diferents tipus de materials petris i ceràmics en les aplicacions tècniques més

usuals.

•  Conèixer  els  mètodes  d'obtenció,  propietats  i  aplicacions  tècniques  dels  materials  de

construcció – petris, ceràmics, vidre - més empleats.

• Analitzar i avaluar les propietats que han de reunir els materials de construcció, seleccionant els

més idonis per a construir un producte.

• Conèixer les tècniques industrials i emprar tècniques bàsiques dels materials petris i ceràmics.
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• Valorar l'impacte mediambiental produït per l'explotació, transformació i rebuig dels materials

petris i ceràmics, així com els beneficis de la seva reciclat.

CONTINGUTS

● Obtenció i classificació dels materials de construcció.

● Obtenció  dels  materials  petris.  Pedres  naturals:  calcària,  marbre,  granit,  pissarra,  volcànica.

Conglomerants: guix, calç, ciment, morters. Pedres artificials: formigó, fibrociment, maons de calç

i cànem.

● Tècniques de manipulació i mecanitzat dels materials de construcció.

● Obtenció i classificació dels materials ceràmics: Rajoles, taulells, teules.

● Tècniques de manipulació i obtenció dels materials ceràmics.

● Vidre: Composició i obtenció. Propietats. Tècniques de conformació.

● Relació entre les propietats i l'estructura interna dels materials de construcció.

● Selecció dels materials atenent a les seues propietats característiques.

● Identificació dels materials més significatius.

● Interès per aprendre a seleccionar el tipus de material més adient per a la fabricació d'un objecte

en funció de les seues propietats.

● Valoració de la utilitat de planificar correctament una seqüència d'operacions.

● Valorar  l'impacte  mediambiental  produït  per  l'explotació,  transformació  i  rebuig  dels  materials

petris i ceràmics, així com els beneficis de la seva reciclat.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística
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A través de textos amb activitats d'explotació, en la secció Racó de la lectura es treballa de forma

explícita els continguts relacionats amb l'adquisició de la competència lectora.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

L'estudi dels materials de construcció és molt important per a desenvolupar les habilitats necessàries

en el món físic que rodeja l'alumne, aquest estudi posa de manifest que els materials estan molt

presents en la vida quotidiana. A més, la interacció que estos produïxen amb el medi a causa de la

seua durabilitat els acosta a la idea de respecte al medi ambient.

Tractament de la informació i competència digital

En  la  secció  Racó  de  la  lectura es  treballa  amb  articles  de  premsa  per  a  contextualitzar  la

informació de la unitat en temes actuals relacionats amb la vida quotidiana de l'alumne. Es proposen

algunes pàgines web interessants que reforcen els continguts treballats en la unitat.

Competència social i ciutadana

En esta unitat s'estudia els materials de construcció, cal destacar la importància que aquestos tenen

en la  societat  actual,  tant  des del  punt  de  vista  de  consum com de reciclat.  És  molt  important

destacar l'impacte ambiental dels materials que no es poden reciclar i la necessitat reutilitzar-los.

Competència per a aprendre a aprendre

Al llarg de tota la unitat es treballen habilitats, en les activitats o en el desenvolupament, perquè

l'alumne siga capaç de continuar aprenent de forma autònoma d'acord amb els objectius de la unitat.

Autonomia i iniciativa personal

El  coneixement  sobre  la  matèria  i  com es classifica  contribueix  a desenvolupar  en l'alumne les

destreses necessàries per a avaluar i realitzar projectes individuals o col·lectius.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.  Conèixer  la  classificació  general  dels  materials  de  construcció,  especialment  l'obtenció,

classificació,  propietats  i  tècniques de treball  dels  petris  més  emprats  com a materials  en  la

construcció.

2. Conèixer l'obtenció, classificació, propietats i tècniques de treball dels ceràmics més emprats com
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a materials en la construcció.

3. Conèixer l'obtenció, propietats i tècniques de conformació del vidre com a material d'ús tècnic.

4. Descriure l'estructura interna de diferents materials tècnics, així com les alteracions a què poden

ser sotmesos, per millorar les seves propietats tenint en compte l'ús a què es destinen.

Unitat 6. L'ordinador i els perifèrics

OBJECTIUS

● Conèixer les diferents parts que formen el maquinari d'un ordinador personal.

● Conèixer els principals perifèrics que s'empren en els equips informàtics actuals.

● Diferenciar els perifèrics que serveixen per a introduir dades d'aquells que s'empren per a mostrar

resultats.

● Utilitzar els perifèrics convenientment en funció de la tasca realitzada, principalment la impressora

(impressió en negre o en color, resolució de les pàgines) i el monitor (resolució, grandària en

píxels de l'escriptori,  ús de protectors de pantalla i sistemes d'apagat automàtic per a estalviar

energia).

● Aprendre a connectar i desconnectar els perifèrics a la carcassa de l'ordinador.

CONTINGUTS

● Ordinador.

● Maquinari i programari.

● Placa base, memòria RAM, microprocessador, font d'alimentació, sistema d'emmagatzemament

(disc dur, CD-ROM, CDR, CD-RW, DVD-ROM, disquete, etc.).

● Perifèrics: ratolí, teclat, monitor, altaveus, impressora, escàner, targeta de xarxa, mòdem, etc.

● El flux d'informació.
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● Controladors o drivers.

● Dispositius per a digitalitzar imatges.

● Dispositius per a imprimir imatges.

● Comunicació entre els perifèrics i l'ordinador: ports i slots.

● Identificar els principals elements interns d'un ordinador.

● Identificar en l'entorn els diferents perifèrics que s'empren per a introduir i obtindre dades d'un

ordinador.

● Diferenciar en els equips informàtics utilitzats en l'aula les diferents connexions que utilitzen els

perifèrics.

● Prendre consciència de l'avanç de la informàtica en els últims vint anys i de com aquest avanç ha

influït en les nostres vides.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

En la secció  Racó de la lectura es treballen de forma explícita els continguts de relacionats amb

l'adquisició de la competència lectora, a través de textos amb activitats d'explotació.

Competència matemàtica

El canvi d'unitats en el cas de la quantitat d'informació requereix certa reflexió. En informàtica, un

megabyte no són 1000 kilobytes, sinó 1024 (210) kilobytes.

A més, hi ha la confusió entre megabyte, per exemple i megabit (la unitat emprada pels proveïdors

d'Internet).

Tractament de la informació i competència digital

Aquesta unitat presenta els aparells necessaris per a tractar la informació d'una manera automàtica.

En la secció  Racó de la lectura es proposen algunes pàgines web que reforcen els continguts

treballats en la unitat.
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Competència per a aprendre a aprendre

L'evolució  dels  aparells relacionats  amb  la  informàtica  és  constant.  És  necessari,  perquè,  que

l'alumne identifique les seues pròpies fonts per a obtindre informació actualitzada (revistes, premsa i,

sobretot, Internet). Per això es proposen algunes activitats destinades a aquest fi.

Competència cultural i artística

El món de la imatge digital proporciona als alumnes una clara oportunitat per a mostrar les seues

creacions: per mitjà de fotografies digitals preses amb una cambra digital, a partir de vídeos filmats

amb una videocàmera… A més, l'ordinador és una ferramenta de creació més, que pot  emprar-se

per a modificar les imatges, muntar seqüències de vídeo, afegir so…

Autonomia i iniciativa personal

És interessant motivar els alumnes perquè tinguen curiositat  per aprendre a utilitzar ferramentes

informàtiques noves, com els fulls de càlcul, que molts d'ells desconeixen.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Diferenciar maquinari i programari.

2. Classificar distints perifèrics segons siguen d'entrada, d'eixida o d'entrada/eixida.

3. Assenyalar  les  característiques  principals  de  la  memòria  RAM,  els  microprocessadors   i  els

dispositius d’emmagatzemament.

4. Descriure l'ús d'altres perifèrics, sense entrar en detalls de les seues característiques: mòdem,

teclat, ratolí, impressores, etc.

5. Identificar els components fonamentals de l'ordinador i els seus perifèrics.

6. Emprar l'ordinador com a ferramenta de treball, amb l'objecte de processar textos i fer ús

d'informació de diversos suports.

7. Diferenciar els distints ports de connexió en un ordinador, relacionant cada perifèric amb

el port a què es connecta.
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Unitat 7. El programari

OBJECTIUS

● Introduir el concepte de programari.

● Descriure què és un sistema operatiu  i,  en entorn Windows o  Linux,  descriure les principals

utilitats d'estos sistemes operatius.

● Presentar  com  s'organitza  la  informació  en  un  ordinador.  Concepte  d'arxius  i  carpetes  i

operacions bàsiques amb els mateixos.

● Adoptar hàbits saludables a l'hora d'utilitzar un ordinador.

● Descriure el Panell de control de Windows i les seues principals funcions.

● Descriure breument el sistema de configuració de  Linux i presentar algunes de les aplicacions

més conegudes que operen en aquest sistema operatiu.

CONTINGUTS

● Sistema operatiu. Escriptori. Finestres, menús, icones i punters.

● Carpetes, arxius, noms i extensions d'arxius.

● Unitats d'emmagatzemament de la informació.

●  Panell de control.

● Identificar els principals elements interns d'un ordinador.

● Realitzar operacions bàsiques amb l'entorn gràfic del sistema operatiu.

● Realitzar operacions bàsiques amb els arxius. Crear arxius, carpetes i accessos directes. Copiar

a disquet. Moure arxius i carpetes. Seleccionar múltiples objectes. Recuperar arxius esborrats.

● Fer ús dels principals elements del Panell de control.

● Mostrar interès per l'ús d'ordinadors.
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● Interès per dur a terme les tasques de manteniment necessàries en un equip informàtic.

● Valorar els beneficis per a la societat en diferents àmbits derivats de l'ús dels ordinadors.

● Interès per adoptar hàbits saludables a l'hora de manejar equips informàtics.

● Actitud crítica davant de les organitzacions que empren la còpia de discos compactes (música,

programari, etc.) com a negoci, al marge dels autors del disc.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

A través de textos amb activitats d'explotació, en la secció Racó de la lectura es treballen de forma

explícita els continguts de relacionats amb l'adquisició de la competència lectora.

Tractament de la informació i competència digital

Conèixer els procediments bàsics per a tractar la informació per mitjà d'un ordinador. En esta unitat

es proposen nombrosos exemples pràctics per utilitzar amb fluïdesa arxius, carpetes; per a encendre

i apagar l'ordinador, etc.

En la secció  Racó de la lectura es proposen algunes pàgines web interessants que reforcen els

continguts treballats en la unitat.

Competència social i ciutadana

L'exemple del desenvolupament de  Linux i altres aplicacions de codi obert és un clar exemple de

col·laboració entre ciutadans. Evidentment, Internet ha sigut la ferramenta que ha fet possible esta

col·laboració. Destacar el fet que esta comunicació global facilita notablement este tipus de projectes

en grup.

Competència per a aprendre a aprendre
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En la utilització d'un sistema operatiu o d'aplicacions informàtiques l'autoaprenentatge és essencial.

Al llarg de la unitat, s'inclouen Procediments que mostren als alumnes com realitzar tasques senzilles

destinades a la comprensió del funcionament del programari que governa un ordinador.

Autonomia i iniciativa personal

És interessant  motivar  els  alumnes  perquè  tinguen  curiositat  per  aprendre  nous  procediments  i

aplicacions de les ferramentes informàtiques que ja coneixen.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Iniciar i apagar un sistema operatiu qualsevol (Linux, Windows).

2. Triar algun programa de referència i obrir-ho, tancar-ho i desplaçar la finestra de l'aplicació.

3. Crear una carpeta personal amb subcarpetes temàtiques: fotos, textos, música.

4. Copiar i moure arxius d'unes carpetes a altres dins d'esta carpeta personal.

5. Crear accessos directes a aplicacions, carpetes o documents en l'escriptori.

6. Mantindre postures saludables a l'hora d'utilitzar un ordinador personal.

7. Utilitzar amb fluïdesa el Panell de control.

Unitat 8: Elaboració de documents tècnics associats (Processador de text)

OBJECTIUS

∙ Realitzar documents tècnics fent ús d’un processador de text.

CONTINGUTS

∙  Elaboració  dels  documents: Memòria  del  projecte  en  format  digital:  Portada,  índex,  materials,

ferramentes, full de procés, plànols (esbós, croquis), descripció tècnica, pressupost, avaluació crítica,

redisseny, bibliografia.

∙ Donar  al  document  un  format  adequat:  caràcters,  paràgrafs,  pàgines,  taules  i  gràfics.  Altres

ferramentes: busca i ortografia.

● Obrir, tancar, guardar i copiar arxius de text.
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● Escriure, esborrar i inserir text en un processador de textos.

● Moure, tallar, copiar i apegar.

● Modificar els estils de lletra.

● Donar format a un paràgraf i a una pàgina.

● Crear i modificar taules i gràfics.

● Apreciar  la  millora  en  rapidesa i  qualitat  obtinguda pels  processadors  de textos  respecte  als

anteriors sistemes d'escriptura.

● Mostrar interès per l'ús d'ordinadors.

● Prendre consciència de les grans possibilitats que ofereixen els programes de tipus ofimático, en

especial, els processadors de textos.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

A través de textos amb activitats d'explotació, en la secció Racó de la lectura es treballen de forma

explícita els continguts de relacionats amb l'adquisició de la competència lectora.

A més, en esta unitat s'estudia la principal ferramenta emprada en l'actualitat per a elaborar textos:

els processadors de textos. Les opcions que ens ofereix un processador de textos, com Writer, per

exemple, ens permeten afegir claredat als nostres escrits. Per exemple, destacant textos en negreta,

emprant colors diferents i lletres més gran per als títols, etc.

Tractament de la informació i competència digital

L'ús d'un processador de textos és essencial per a la formació de qualsevol ciutadà en l'actualitat. A

més, encara que moltes persones escriguen fonamentalment emprant un programa client de correu

electrònic, aquest inclou moltes de les opcions que estan presents en un processador de textos per a

donar format al text.

Per  tant,  els  continguts  apresos  en  esta  unitat  podran  aplicar-se  a  l'hora  de  manejar  altres

aplicacions informàtiques diferents dels processadors de textos.
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En la secció  Racó de la lectura es proposen algunes pàgines web interessants que reforcen els

continguts treballats en la unitat.

Competència cultural i artística

Algunes  de  les  ferramentes  que  incorporen  els  processadors  de  textos  ens  permeten  aportar

diversos  elements  gràfics  als  nostres  documents.  Els  alumnes  podran  desenvolupar  la  seua

imaginació a l'hora de dissenyar la portada per a un treball o un cartell pensat per a un anunci, per

exemple.

Competència per a aprendre a aprendre

En  el  maneig  d'aplicacions  informàtiques  l'autoaprenentatge  és  essencial.  Al  llarg  de  la  unitat,

s'inclouen diversos Procediments que mostren als alumnes com realitzar tasques senzilles emprant

un processador de textos. Però no han de detindre's ací.  Writer,  Word o altres processadors de

textos inclouen nombroses opcions que és impossible abordar en una unitat didàctica.

Autonomia i iniciativa personal

És interessant motivar els alumnes perquè tinguen curiositat per aprendre  coses noves sobre les

ferramentes informàtiques que ja coneix, com els processadors de text..

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts, a partir d'una estratègia de filtrat i de forma

contrastada,  organitzant  la  informació  mitjançant  procediments  de  síntesi  o  presentació  dels

continguts, registrant-la en digitalment per obtenir textos d'àmbit acadèmic amb una formatació

senzilla i adequada.

2 Crear la memòria tècnica del projecte amb un processador de textos segons les indicacions

del professorat.

3 Utilitzar diferents tipus de lletra, grandàries i colors per a editar el text en un processador de

textos.

4 Donar una format acurat (marges, paràgraf, interlineat...).

5 Elaborar la memòria amb coherència amb els apartats especificats tenint  en compte el
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treball realitzat en el taller.
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TEMPORALITZACIÓ DE CONTINGUTS.

PRIMERA AVALUACIÓ TEMES:

1.  El procés tecnològic

2. Eines

3. Treball amb fusta. Materials d'ús tècnic

CONSTRUCCIÓ  DISPOSITIUS AMB DIFERENTS MATERIALS

SEGONA AVALUACIÓ TEMES:

4. Esforços i estructures

5. La fusta

CONSTRUCCIÓ  DISPOSITIUS AMB DIFERENTS MATERIALS

TERCERA AVALUACIÓ TEMES:

6. Materials de construcció

CONSTRUCCIÓ  DISPOSITIUS AMB DIFERENTS MATERIALS

CONTINGUTS TRANSVERSALS 

Es treballaran durant tot el curs

7. L’ordinador i els perifèrics

8.      El programari

9.       El processador de textos

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

En l'àrea de Tecnologia, es valora el treball diari i les activitats complementàries,  de manera que
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cadascun d’aquestos apartats inclourà diferents tasques a desenvolupar en funció del  Bloc treballat.

Durant  els  curs,  s'aniran  establint  pautes  d'avaluació  (quedaran  reflectides  en  el  quadern  del

professor i permetrà fer una valoració del progrés de l'alumne) en funció del tema  desenvolupat i  es

basaran en els següents percentatges de ponderació:

30% ACTITUD

    - Material diari.

   - Participació.

  - Comportament.

  - Interès.

-  Cada dia sense material-0,5.

- Cada dia sense accés comptes programes per falta

de creació, contrasenya -0,5.

- Amonestació -1

- Cada retard -0,2

- Cada falta no just -0,5

-  Per retard en realització de les activitats, - 0,5 per

sessió, màxim 3 sessions, passades les quals, no es

podrà acabar el  treball,  presentant-lo com estiga en

eixe moment.

 70% ACTIVITATS i TREBALL DIARI

- Proves objectives.

- Kahoots.

- Presentacions / treballs.

- Documents elaborats.

- Pràctiques.

- Construcció prototip.

- Realització d'exercicis.

- Llibreta / Diari de treball.

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. En cas de no arribar al 4 a l’ apartat actitud, la nota obtinguda de l’avaluació serà

inferior a 5 i lo més propera possible a la mitjana obtinguda.

A més, es tindrà en compte les següents observacions:
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- Arredonir a 5: Criteri del professorat.

- Realització d'exàmens i recuperacions: Criteri del professorat.

- Còpia total o parcial d'un treball / examen: ZERO per als implicats!!!

- Nota fi de curs: Mitjana de les tres avaluacions, aprovant mínim dues d'elles.

A. CRITERIS DE PROMOCIÓ:

L'alumne/a proporcionarà l'assignatura si  obté una qualificació  d'aprovat  (suficient,  bé,  notable o

excel·lent) al finalitzar el curs resultat de la mitjana dels tres trimestres (avaluacions) del curs.

B.  CRITERIS DE RECUPERACIÓ:

Prova extraordinària.  Els alumnes que no hagen superat l'assignatura en l’última sessió d

´avaluació realitzaran una prova escrita extraordinària amb els continguts teòrics de l’assignatura,

sent la nota màxima un 6 per tractar-se de mínims de l’assignatura.

METODOLOGIA I RECURSOS  

L'assignatura de tecnologia per a 1r d'ESO s’impartirà en valencià, i es portarà a terme seguint una

metodologia d'acord amb la legislació vigent.

- L’assignatura s'abordarà de forma teòrico- pràctica, de manera que l'alumnat aprendrà els

conceptes necessaris per a, posteriorment, desenvolupar la possible solució als problemes

plantejats, per mitjà de la creació de projectes tecnològics, base fonamental de l'assignatura

de Tecnologia.

- L’alumnat treballarà en les aules- taller, fent ús del ordinadors disponibles en cada aula, on

l'alumnat coneixerà les principals funcions de l'ordinador. D'esta manera se li introduirà en les

noves tecnologies de la informació i comunicació.

- A  més,  en  l’aula-taller  treballaran  majoritàriament  els  continguts  procedimentals  ja  que

l'alumnat, treballant en equip, formularà una solució al  problema que s'haja plantejat. Així,
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utilitzant els materials i ferramentes necessaris, donaran solució al problema, per mitjà de la

realització del projecte tècnic.

 Materials per a l’alumne

Com a materials per a l’alumne utilitzaran  dossiers de consulta  preparats pel professorat que

substituiran el llibre de text i romandran a l’aula . A més,

♦ Models  de  seguiment  de  grups  i  normes  del  taller  (que  l’alumne  ha  de  firmar)  per  a

organitzar la gestió de l’aula.

♦ Models  per  a  desenvolupar  el  mètode de projectes,  amb una explicació  darrere de la

plantilla al voltant de la seua finalitat, temporalització i mode d’ús.

♦ Propostes  concretes  de  projectes  en  les  quals  es  facilita  a  l’alumnat  l’enunciat  del

problema a resoldre, amb les condicions que els alumnes han de conèixer i complir al dur a

terme la seua solució i, per al professorat, una guia metodològica particular per a cada

projecte  que inclou  una temporalització,  objectius  i  suggerències,  sobre  com tractar  el

problema que se’ls ha plantejat als alumnes.

♦ Materials i ferramentes propis de l’aula taller.

♦ Murals.

♦ Vídeos.

TEMES TRANSVERSALS  

Educació ambiental:

- Valoració de l'impacte que suposa l'ús de la fusta per a la fabricació de paper, així com de la

importància que té utilitzar paper reciclatge com a alternativa.

- Esperit  crític  davant  de  l'impacte  ambiental  a  causa  de  la  desforestació  originada  per  la

utilització de la fusta com a material industrial.
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- Valoració  crítica  de  la  utilitat  de  la  repoblació  forestal  conforme  a  criteris  ecològics  i

mediambientals.

- Presa de consciència sobre les causes principals dels incendis provocats per a augmentar

l'extensió dels terrenys cultivables en detriment dels boscos, com a causa de la desforestació

mundial.

- Esperit crític davant de l'impacte ambiental produït per les estructures en el nostre entorn.

-   Actitud crítica davant de la  influència de les grans obres públiques en l'entorn, tant en l'àmbit

de l'impacte visual com pel que fa a les alteracions que es poden produir sobre els ecosistemes

locals.

Educació per al consum:

- Reflexió crítica sobre la necessitat d'un consum racional dels productes derivats de la fusta.

- Valoració de la reutilització i reciclatge de materials procedents de la fusta.

- Apreci pels treballs que es realitzen al dissenyar un producte.

- Valoració de la necessitat de cura dels materials i ferramentes de l'aula-taller.

- Valoració del treball personal en el disseny i en la representació gràfica de les idees.

- Valoració de la tecnologia com a factor de millora de la qualitat de vida.

- Valoració de l'energia elèctrica i dels avantatges que ocasiona en la vida quotidiana.

- Valoració crítica de les utilitats de la informàtica en la vida quotidiana: en el treball, l'oci, la

cultura, ...

- Reflexió sobre la responsabilitat d'adquirir hàbits responsables en l'ús dels ordinadors.

Educació per a la salut:

- Presa de consciència sobre les normes de seguretat i higiene en el treball per a la prevenció

d'accidents en l'aula-taller.
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- Reconeixement de les pautes bàsiques per a actuar en cas d'accident.

- Valoració de la importància de la postura corporal com a element que pot afavorir la prevenció

dels accidents mentre es treballa.

- Reconeixement  dels  riscos  que  comporta  l'ús  de  l'electricitat  i  de  les  ferramentes  que

específicament  s'empren  per  al  muntatge,  reparació  o  manipulació  de  dispositius  i

instal·lacions elèctrics.

- Presa de consciència sobre les normes de seguretat en tot el referent a l'electricitat.

-  Reconeixement dels riscos que pot ocasionar l'ús abusiu d'equips informàtics.

Educació per a la igualtat d’oportunitats entre ambdós sexes:

       -    Potenciació de la no discriminació mitjançant la composició mixta dels     grups i mateixes

funcions per xics i xiques

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.

FOMENT DE LA LECTURA  

En finalitzar cada una de les unitats es realitzarà l’activitat proposada en el llibre de text en la pàgina

del  “Racó de la lectura” inclosa al final de cada unitat, aquesta pàgina conté fragments de textos

relacionats amb la tecnologia. També figura un repertori de qüestions que permeten desenvolupar la

comprensió lectora.
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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 2n ESO

UNITATS DIDÀCTIQUES I TEMPORALITAZACIÓ.

UNITAT 1.Dibuix tècnic. T1 7 SETMANES
DIBUIX TÈCNIC AMB

ORDINADOR

UNITAT 2: Circuits elèctrics. T2 7 SETMANES
PROJECTE -
ORDINADOR

UNITAT 3: Màquines simples. T3 7 SETMANES
PROJECTE -
ORDINADOR

UNITAT 4: Mecanismes de 
transmissió.

T4 7 SETMANES
PROJECTE -
ORDINADOR

UNITAT 5: Els materials metàl·lics.
T5 4 SETMANES

PROJECTE -
ORDINADOR

PROJECTES: CONSTRUCCIÓ  DISPOSITIUS AMB DIFERENTS MATERIALS

UNITAT 1: La tecnologia i el procés tecnològic. Dibuix tècnic.

1.  DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

El mètode de projectes constituïx un dels eixos metodològics entorn del qual s’articula la matèria,
de  manera  que  la  resta  dels  blocs  proporcionen  recursos  i  instruments  per  al  seu
desenvolupament.

El procés de resolució de problemes tecnològics constituïx l’eix vertebrador de tots els continguts
d’aquesta matèria. Es tracta, doncs, del desenvolupament d’habilitats i mètodes que permeten la
identificació i la formulació d’un problema tècnic fins a arribar a la seua solució constructiva, a
través d’un procés planificat i en el que s’optimitzen els recursos i les solucions. 

El mètode de projectes busca enfrontar els alumnes a situacions reals en les quals siga necessari
aplicar allò  que aprenen per  a resoldre problemes,  o proposar millores,  en les comunitats  on
s’espavilen.

Se sustenta en una concepció de l’educació en la qual els estudiants prenen una responsabilitat
més  gran  del  seu  propi  aprenentatge,  ja  que  els  coneixements  adquirits  i  les  habilitats
desenvolupades no són aliens a la seua realitat, sinó que tenen un significat.

Amb  aquesta  primera  unitat  es  pretén  repassar  alguns  dels  continguts  del  curs  anterior;  en
concret, aquells relatius al mètode de projectes i la realització de croquis i plans. Juntament amb
aquest repàs s’incorporen continguts nous, que versen sobre l’elaboració de projectes tècnics.

A través de les diferents activitats proposades en la unitat, es pretén que l'alumnat adquirisca els
coneixements següents:

-  La resolució de problemes en tecnologia. Solucions tècniques.
-  El projecte tècnic.
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-  Dibuixos de fabricació.
-  Les vistes d’un objecte.

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS

-  Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics senzills treballant de forma ordenada i
metòdica per a estudiar el problema, recopilar i seleccionar informació procedent de diferents fonts,
elaborar la documentació pertinent.
-  Concebre, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguen el problema estudiat i avaluar la
seua idoneïtat des de diferents punts de vista.

-  Participar i treballar en equip, des de la identificació i formulació d’un problema tècnic fins a la
seua solució constructiva, a través d’un procés planificat.

-   Utilitzar  les  vistes  i  la  perspectiva  per  a  definir  la  forma d’un  objecte  i  de  les  peces que el
componen, així com la seua col·locació.
-  Elaborar memòries tècniques.
-  Adoptar actituds favorables a la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interés i curiositat
cap a l’activitat tecnològica.
-  Analitzar objectes tecnològics i la seua influència en la societat, en el medi ambient, en la salut i en
el benestar personal i col·lectiu.

-  Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la recerca de solucions,
a la presa de decisions i execució de les tasques encomanades amb actitud de respecte, cooperació,
tolerància i solidaritat.

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 
AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
(CMCT),  competència digital  (CD),  aprendre a aprendre (CAA),  competències socials i  cíviques (CSC),  sentit  d’iniciativa i  esperit
emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).

Continguts
Criteris  
d’avaluació

Estàndards  d’aprenentatge
avaluables

CC

-   La  resolució  de
problemes  en
tecnologia.  Solucions
tècniques.  El  procés
tècnic.

-   El  projecte  tècnic.
Components  del

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

  1.1.   Valora  i  utilitza  el
projecte  tècnic  com  a
instrument de resolució
ordenada  de
necessitats.

CCL
CD
CEC
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projecte tècnic.

-   Dibuixos  de  fabricació.
Croquis.  Dibuixos
d’especejament.  Plans
normalitzats.

-  Les vistes d’un objecte.
Disposició de les vistes.

  2.  Planificar les operacions
i realitzar el disseny del
projecte,  amb  criteris
d’economia,  seguretat  i
respecte  al  medi
ambient,  elaborant  la
documentació
necessària mitjançant el
programari adequat.

  2.1.   Elabora  un  pla  de
treball,  emplenant  els
documents  tècnics
necessaris  per  a
l’elaboració  d’un
projecte.

CCL
CMCT
CAA
CSC  2.2.   Dissenya,  planifica  i

construïx  prototips
mitjançant  ús  de
materials,  eines  i
tècniques estudiades.

  3.   Construir  un  projecte
tecnològic,  seguint  la
planificació  prèvia
realitzada  tenint  en
compte  les  condicions
de l’entorn de treball.

  3.1.  Realitza les operacions
tècniques  previstes
amb  criteris  de
seguretat i  valorant les
condicions de l’entorn. CMCT

  4.   Representar  objectes
mitjançant  vistes  i
perspectives  aplicant
criteris de normalització
i escales.

  4.1.  Representa mitjançant
vistes  i  perspectives
objectes  i  sistemes
tècnics,  mitjançant
croquis  i  fent  servir
criteris  normalitzats
d’acotació i escala.

SIEP

  4.2.   Interpreta  croquis  i
esbossos  com
elements  d’informació
de  productes
tecnològics.

CMCT
CD
CAA

  5.   Escriure  la  memòria
tècnica  del  projecte
realitzat  en  diversos
formats digitals, cuidant
els  seus  aspectes
formals,  utilitzant  la
terminologia  conceptual
corresponent  i  aplicant
les normes de correcció
ortogràfica i gramatical i
ajustats a cada situació
comunicativa,  per  a
transmetre  els  seus
coneixements, de forma
organitzada  i  no
discriminatòria.

  5.1.  Produïx els documents
necessaris  relacionats
amb  un  prototip  fent
servir  quan  siga
necessari  programari
específic de suport.

CMCT
CCL
CD

  5.2.   Fa  servir  eines
informàtiques,
gràfiques  i  de  càlcul,
per  a  l’elaboració,
desenvolupament  i
difusió del projecte.

  6.   Avaluar  el  projecte
construït  per a verificar
el  funcionament  del

  6.1   Avalua  el  projecte
construït per a verificar
el  funcionament  del

CMCT
CAA
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prototip i  el compliment
de les especificacions i
les condicions inicials. 

prototip i el compliment
de les especificacions i
les condicions inicials.
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4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS

Competència Descriptor Acompliment

Comunicació lingüística

Llegir, interpretar i redactar informes
i documents tècnics.

Adquirix un vocabulari específic.
Utilitza  diferents  textos  i  les

seues estructures formals.
Busca,  analitza  i  comunica
informació tecnològica.
Elabora  documents  propis  del
projecte tècnic.

Utilitzar el vocabulari específic per a
referir-se  a  objectes  i  processos
tècnics.

Definix  i  fa  servir  correctament
conceptes  relacionats  amb
diferents  textos  i  les seues
estructures formals.

Descriu les característiques dels
documents  propis  del
projecte tècnic.

Mantindre una actitud favorable cap
a la lectura i la recerca d’informació
sobre els processos tecnològics.

Realitza la lectura comprensiva
d’un  text  científic  sobre  la
tecnologia  i  la  resolució  de
problemes  i  mostra  interés
per  llegir  textos
complementaris recomanats
pel professor o professora.

Competència  matemàtica  i
competències  bàsiques  en
ciència i tecnologia

Mesurar  i  calcular  magnituds
bàsiques de longitud, volum, temps i
velocitat.

Reconeix el  mil·  com les unitat
de mesura industrial  i  resol
problemes  de  canvi
d’unitats.

Utilitza  eines  de  mesurament  i
càlcul  de  magnituds
bàsiques.

Utilitzar  escales  de  dibuix,
interpretació de gràfics, esquemes i
plans per a la construcció i definició
d’objectes tecnològics.

Utilitza  escales  i  interpreta
gràfics basats en l’aplicació
d’expressions
matemàtiques.

Resoldre  problemes  basats  en
l’aplicació  d’expressions
matemàtiques  per  a  calcular
pressupostos de fabricació.

Resol  problemes  pràctics  de
comptabilitat  de  la
construcció  d’objectes
tecnològics.

Ampliar conceptes i principis bàsics
que  impliquen  l’anàlisi  de
documents  tècnics  des  de  les
diferents parts que el componen.

Adquirix  els  coneixements
necessaris  per  a  la
comprensió  i  el
desenvolupament  de
l’activitat tecnològica.

Competència digital Tractar  la  informació  digital  en  el
procés d’ensenyament-aprenentatge
en  la  resolució  de  problemes
tecnològics.

Localitza,  processa,  elabora,
emmagatzema i presenta la
informació  amb  equips
tecnològics.

Desenvolupa  destreses
bàsiques  associades  a  les
tecnologies de la informació
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i la comunicació.

Adquirix  destreses  amb
llenguatges  específics
(icones, gràfiques).

Manejar  eines  digitals  per  a
construir  i  ordenar  la  memòria  del
projecte tecnològic.

Utilitza  els  recursos  inclosos  a
www.anayadigital.com per a
obtindre  informació  del
procés tecnològic.

Fer  servir  diferents  fonts  per  a  la
recerca  d’informació  sobre
processos i objectes tecnològics.

Interpreta  la  informació
continguda  en  els
esquemes  de  planificació  i
dissenys d’objectes.

Aprendre a aprendre

Desenvolupar  estratègies  de
resolució  de problemes tecnològics
(obtenció,  anàlisi  i  selecció  de  la
informació).

Organitza  l’estudi  metòdic
d’objectes,  sistemes  o
entorns tècnics.

Desenvolupa  actituds,  valors,
habilitats  i  estratègies
cognitives.

Analitza  objectes,  emula
processos  de  resolució  de
problemes  com  estratègies
cognitives.

Planificar  els  recursos  necessaris  i
els passos a realitzar en el  procés
tecnològic.

Organitza  la  informació  en
taules  per  a  comparar  els
processos  de  resolució  de
problemes  i  completa  un
mapa  conceptual  de  la
unitat  a  partir  dels
coneixements adquirits.

Avaluar  la  consecució  d’objectius
d’aprenentatge.

Resumix les idees principals de
la  unitat  i  realitza  activitats
per  a  autoavaluar  els
coneixements adquirits.

Competències  socials  i
cíviques

Expressar  i  discutir  idees  i
raonaments, escoltant els altres.

Desenvolupa habilitats per a les
relacions  humanes  entorn
dels processos de resolució
tècnica de problemes.

Abordar  dificultats,  gestionar
conflictes  i  prendre  decisions,
practicant el diàleg, la negociació, i
adoptant  actituds  de  respecte  i
tolerància cap als seus companys i
companyes.

Adquirix  habilitats  i  estratègies
sociocognitives,
comunicatives,
d’autocontrol.

Desenvolupa  habilitats  de
resolució  de  problemes  i
conflictes.

Entén  els  aspectes  socials  del
fenomen  tecnològic  i  per
tant  contribuïx  al
coneixement  de
l’organització i funcionament
de les societats.

Reconéixer  riquesa  en  la  diversitat Respecta  les  opinions
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d’opinions i idees. expressades pels companys
i  companyes  als  informes
sobre  la  resolució  de
problemes i conflictes.

Sentit  d’iniciativa  i  esperit
emprenedor

Assumir  responsabilitats
encomanades  i  donar  compte
d’elles.

Supera  i  idea  solucions  als
problemes  tecnològics
proposats en la unitat.

Enfortix  la  seua  iniciativa
personal  per  a  enfrontar-se
als  problemes  de  forma
autònoma i creativa.

Prioritzar  la  consecució  d’objectius
grupals a interessos personals.

Realitza  treballs  en  grup  sobre
tots els continguts estudiats.

Gestionar  el  treball  del  grup
coordinant tasques i temps.

Organitza  diverses  estratègies
de planificació interpersonal
i treball grupal.

Consciència  i  expressions
culturals

Apreciar  els  valors  culturals  del
patrimoni natural i  de l’evolució del
pensament científic.

Respecta  i  considera  el
patrimoni natural com a part
de  la  identitat  cultural  d’un
territori.

Elaborar  treballs  i  presentacions
amb sentit estètic.

Desenvolupa  l’estètica,
funcionalitat i ergonomia en
la  realització  dels  projectes
proposats en la unitat.

UNITAT 3 I 4: Màquines simples. Mecanismes de transmissió i transformació de moviment.

1.  DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 
El desenvolupament tecnològic es fonamenta en principis elementals i  màquines simples que,
sumats convenientment, creen noves màquines i generen la realitat que ens envolta.

És important destacar que en aquesta unitat, l’alumnat, s’inicia en el desenvolupament d’habilitats
i  mètodes  que  permetran  identificar  mecanismes  i  sistemes  tècnics;  descriure  relacions  de
transmissió entre ells i dissenyar animacions.

Els  continguts  d’aquesta  unitat  completaran  el  desenvolupament  de  les  unitats  del  Bloc  4.
Estructures i mecanismes: màquines i sistemes, en les que s’enfortirà la iniciativa personal de
l’alumnat per a enfrontar-se als problemes de forma autònoma i creativa.

A través de les diferents activitats proposades en la unitat, es pretén que l'alumnat adquirisca els
coneixements següents:

-  Les màquines i els mecanismes.
-  Mecanismes de transmissió del moviment lineal.
-  Mecanismes de transmissió del moviment circular.
-  Relació de transmissió.
-  Trens de corrioles i d’engranatges.
-  Mecanismes de transformació del moviment.

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS
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-  Rescatar, comprendre i aplicar l’aprés com una eina per a resoldre problemes relacionats amb la
transmissió i transformació de moviments en màquines i sistemes integrats a una estructura.
-  Adoptar aptituds favorables a la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interés i curiositat
cap a l’activitat tecnològica relacionada amb energies, màquines i mecanismes.
-  Participar i treballar en equip, des de la identificació i formulació d’una pràctica amb mecanismes
fins a la seua solució constructiva, a través d’un procés de disseny i construcció planificat.
-  Planificar, aplicar i integrar les destreses, pròpies del mètode de projectes i les adquirides en altres
àrees.
-  Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la recerca de solucions,
a la presa de decisions i execució de les tasques encomanades amb actitud de respecte, cooperació,
tolerància i solidaritat.
-  Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics relacionats amb energies, màquines i
mecanismes  treballant  de  forma  ordenada  i  metòdica  per  a  estudiar  el  problema,  recopilar  i
seleccionar informació procedent de diferents fonts, elaborar la documentació pertinent.
-  Concebre, dissenyar i construir objectes o sistemes de transmissió i transformació de moviments
que resolguen el problema estudiat i avaluar la seua idoneïtat des de diferents punts de vista.
-  Analitzar el motor de quatre temps i la seua influència en la societat, en el medi ambient, en la salut
i en el benestar personal i col·lectiu.

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 
AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU

Competències  clau  (CC):  comunicació  lingüística  (CCL),  competència  matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciència  i  tecnologia  (CMCT),
competència digital (CD),  aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC),  sentit d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i
consciència i expressions culturals (CEC).

Continguts
Criteris  
d’avaluació

Estàndards  
d’aprenentatge avaluables

CC

-  L’energia  i  el  treball.  Les
transformacions  de
l’energia.  El  treball.  La
potència.

-  Fonts d’energia. El petroli.
El  carbó.  El  gas  natural.
Els minerals radioactius.

-   Fonts  d’energia
renovables.  Energia
eòlica.  Energia  solar.
Energia  hidràulica.
Biomassa.

-   Les  màquines  i  els
mecanismes.  Què és una
màquina?  L’avantatge
mecànic. Els mecanismes.
Tipus de mecanismes.

-   Mecanismes  de
transmissió  del  moviment

  1.   Analitzar,  descriure  i
calcular  la  relació  de
transmissió en diferents
sistemes:  corrioles  i
corretges,  engranatges,
caragol  sense  fi  i
engranatge;
experimentant  en
prototips.

  1.1.   Descriu  basant-se  en
informació  escrita,
audiovisual o digital, les
característiques pròpies
que  configuren  les
màquines.

CCL

CMCT

  1.2.  Identifica els elements
mecànics  que
constituïxen  les
màquines, i  descriu els
mecanismes.

  1.3.  Descriu els mecanismes
característics  i  analitza
la  seua  relació  amb la
transmissió  i  la
transformació  dels
moviments.
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lineal.  La  palanca.  La
corriola.

-   Mecanismes  de
transmissió  del  moviment
circular.  Rodes de  fricció.
Corrioles  i  corretja.
Engranatges  i  cadena.
Engranatges.  Caragol
sense fi.

-  Relació de transmissió.

-   Trens  de  corrioles  i
d’engranatges.

-   Mecanismes  de
transformació  del
moviment.  Transformació
del  moviment  circular  en
moviment  lineal.
Manovella i torn. Caragol i
femella.  Pinyó  i
cremallera.  Transformació
del  moviment  circular  en
moviment lineal alternatiu.
Biela manovella. Cigonyal.
Excèntrica. Lleva.

-   Motors.  Els  motors.  Els
motors  de  combustió.  La
turbina de vapor. El motor
de quatre temps. Turbines
de gas. Reactors.

-  Pràctica amb mecanismes.
Procés de disseny. Procés
de construcció.

  2.   Observar  i  manejar
operadors  mecànics
responsables  de
transformar i transmetre
moviments,  en
màquines  i  sistemes,
integrats  a  una
estructura.

  2.1.   Descriu  mitjançant
informació  escrita  i
gràfica  com
transformen  el
moviment  o  el
transmeten els diferents
mecanismes.

CCL

CMCT

CAA

  2.2.   Calcula  la  relació  de
transmissió de diferents
elements  mecànics
com  les  corrioles  i  els
engranatges.

  2.3.   Utilitza  les  magnituds
bàsiques fetes servir en
la  conversió  i
transformació  del
moviment  (força,
potència,  relació  de
transmissió, velocitat de
gir).

  2.4.   Explica la  funció  dels
elements  que
configuren  una
màquina o sistema des
del  punt  de  vista
estructural i mecànic.

  2.5.   Simula  mitjançant
programari  específic  i
mitjançant  simbologia
normalitzada  circuits
mecànics i sistemes de
mecanismes.

  3.   Relacionar els efectes
de les fonts  d’energia  i
la  seua  capacitat  de
conversió  en  altres
manifestacions
energètiques.

  3.1.   Explica  les  principals
fonts  d’energia,  els
seus  efectes  i  la  seua
disposició  per  a
realitzar treballs.

CCL

CMCT

CD

CSC

  3.2.   Utilitza  les  magnituds
bàsiques  fetes  servir
per a mesurar l’energia
que es necessita per a
elevar  en  vertical  un
cos  d’un  quilo  fins  a
una  altura  d’un  metre
(juliol).

  4.   Experimentar  el
funcionament  de
màquines i mecanismes
per  a  transmetre  i
transformar  moviments
bàsics.

  4.1.   Manipula  els
mecanismes bàsics per
a  aconseguir
moviments  precisos  de
canvi  de  direcció,  de
sentit,  de  força  i
velocitat.

CMCT

CSC

  4.2.  Realitza les operacions
tècniques  previstes
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amb  criteris  de
seguretat  i  valorant  les
condicions de l’entorn.

  4.3.   Aplica  les normes de
seguretat a l’aula taller.

  5.   Dissenyar  i  simular
sistemes mecànics amb
simbologia  adequada  i
muntar  sistemes  amb
mecanismes
elementals.

  5.1.   Dissenya  i  munta
sistemes  bàsics  de
transmissió  i
transformació  de
moviments  fent  servir
corrioles,  rodes  de
fricció,  engranatges,
caragols sense fi.

CD

CMCT  5.2.   Dissenya,  utilitzant
programari  específic  i
simbologia  adequada,
màquines  i
mecanismes  per  a
transmetre  moviments
bàsics  i  experimenta
amb  animacions
simulades.

4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS

Competència Descriptor Acompliment

Comunicació lingüística

Llegir, interpretar i redactar informes
i  documents tècnics sobre energia,
màquines i mecanismes.

Adquirix un vocabulari específic.

Utilitza  diferents  textos  i  les
seues estructures formals.

Busca,  analitza  i  comunica
informació  tecnològica
relacionada  amb  l’energia,  les
màquines i els mecanismes.

Elabora  documents  propis  del
procés de substitució i muntatge
de mecanismes.

Utilitzar  el  vocabulari  i  les  unitats
adequades  per  a  referir-se  als
diferents  termes d’energia,  treball  i
moviment.

Definix  i  fa  servir  correctament
conceptes  relacionats  amb
diferents  textos  i  les  seues
estructures formals.

Descriu les característiques dels
documents propis de mecànica.

Mantindre una actitud favorable cap
a la lectura i la recerca d’informació
sobre  energies  renovables,
funcionament  de  màquines  i
mecanismes.

Realitza la lectura comprensiva
d’un  text  científic  sobre  les
energies  renovables  i  mostra
interés  per  llegir  textos
complementaris recomanats pel
professor o professora.

Competència  matemàtica  i
competències  bàsiques  en
ciència i tecnologia

Mesurar  i  calcular  magnituds
bàsiques  d’energia,  força,  treball  i
transmissió de moviments.

Reconeix  el  mil·límetre  i  la
polzada  com  les  unitats  de
mesura  industrial  i  resol
problemes de canvi d’unitats.
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Utilitza  eines  de  mesurament  i
càlcul  de  magnituds  bàsiques
(regla, calibre, etc.).

Analitza, simula, munta i mesura
circuits mecànics.

Utilitzar  escales  de  dibuix,
interpretació de gràfics, esquemes i
plans.

Utilitza  escales  i  interpreta
gràfics  basats  en  l’aplicació
d’expressions matemàtiques.

Resoldre  problemes  basats  en
l’aplicació  d’expressions
matemàtiques  per  a  calcular
velocitats de transmissió, diàmetres
i nombre de dents dels engranatges.

Resol  problemes  pràctics  del
seu  entorn  aplicats  a  la
transformació de moviments.

Ampliar conceptes i principis bàsics
que  impliquen  l’anàlisi  de  l’ús
d’energies  renovables  i  la  seua
contribució  al  desenvolupament
sostenible i a cura del medi ambient.

Adquirix  els  coneixements
necessaris per a comprendre el
funcionament  d’una  màquina  o
un  mecanisme  en  el
desenvolupament  de  l’activitat
tecnològica.

Competència digital

Tractar  la  informació  digital  en  el
procés d’ensenyament-aprenentatge
de  l’energia,  les  màquines  i  els
mecanismes.

Localitza,  processa,  elabora,
emmagatzema  i  presenta  la
informació  amb  equips
tecnològics.

Desenvolupa  destreses
bàsiques  associades  a  trobar
pàgines  que  oferixen  materials
didàctics  relacionats  amb
màquines i mecanismes.

Adquirix  destreses  amb
llenguatges  específics  (icones,
gràfiques).

Manejar  eines  digitals  per  a
comprendre  el  funcionament  de
màquines  i  mecanismes mitjançant
vídeos i animacions.

Fer  servir  diferents  fonts  per  a  la
recerca d’informació.

Utilitza  eines  de  recerca  de
vídeos  i  animacions  amb
mecanismes  per  a  transmetre
moviments.

Utilitza  els  recursos  inclosos  a
www.anayadigital.com  per  a
obtindre  informació  del  procés
tecnològic.

Interpreta  la  informació
continguda en els esquemes de
funcionament  de  màquines  i
mecanismes.
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Aprendre a aprendre

Desenvolupar  estratègies  de
resolució  de problemes tecnològics
(obtenció,  anàlisi  i  selecció  de  la
informació).

Organitza  l’estudi  metòdic
d’objectes,  sistemes  o  entorns
tècnics.

Desenvolupa  actituds,  valors,
habilitats  i  estratègies
cognitives.

Desenvolupa  habilitats
relacionades  amb  la
representació  gràfica  de
projectes tecnològics.

Desenvolupa  estratègies
cognitives  relacionades  amb  la
innovació  i  la  creativitat
tecnològica.

Analitza  objectes,  emula
processos  de  resolució  de
problemes  com  estratègies
cognitives.

Planificar  els  recursos  necessaris  i
els passos a realitzar en el  procés
de construcció d’un model a escala.

Organitza  la  informació  en
taules  per  a  comparar  els
processos  de  resolució  de
problemes i  completa  un mapa
conceptual  de la  unitat  a partir
dels coneixements adquirits.

Aplica  projectes  de  disseny  i
construcció amb mecanismes.

Dissenya les fases del projecte
tecnològic  i  elabora  la  seua
documentació.

Avaluar  la  consecució  d’objectius
d’aprenentatge.

Resumix les idees principals de
la unitat i realitza activitats per a
autoavaluar  els  coneixements
adquirits.

Competències  socials  i
cíviques

Expressar  i  discutir  idees  i
raonaments, escoltant els altres.

Desenvolupa habilitats per a les
relacions humanes entorn de les
tecnologies de la informació i la
comunicació.

Abordar  dificultats,  gestionar
conflictes  i  prendre  decisions,
practicant el diàleg, la negociació, i
adoptant  actituds  de  respecte  i
tolerància cap als seus companys i
companyes.

Adquirix  habilitats  i  estratègies
sociocognitives,  comunicatives,
d’autocontrol.

Desenvolupa  habilitats  de
resolució  de  problemes  i
conflictes.

Entén  els  aspectes  socials  de
les màquines i la seua capacitat
per a estalviar temps i esforç.

Reconéixer  riquesa  en  la  diversitat
d’opinions i idees.

Respecta  les  opinions
expressades  pels  companys  i
companyes  als  informes  sobre
la  resolució  de  problemes  i
conflictes.
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Sentit  d’iniciativa  i  esperit
emprenedor

Assumir  responsabilitats
encomanades  i  donar  compte
d’elles.

Supera  i  idea  solucions  als
problemes  tecnològics
proposats en la unitat.

Enfortix  la  seua  iniciativa
personal  per  a  enfrontar-se als
problemes de forma autònoma i
creativa.

Prioritzar  la  consecució  d’objectius
grupals a interessos personals.

Realitza  treballs  en  grup  sobre
tots els continguts estudiats.

Gestionar  el  treball  del  grup
coordinant tasques i temps.

Organitza  diverses  estratègies
de  planificació  interpersonal  i
treball grupal.

Consciència  i  expressions
culturals

Apreciar  els  valors  culturals  del
patrimoni natural i  de l’evolució del
pensament científic.

Respecta  i  considera  el
patrimoni natural com a part de
la identitat cultural d’un territori.

Elaborar  treballs  i  presentacions
amb sentit estètic.

Utilitza  programes  de
representació  gràfica  amb
mecanismes  en  projectes
tecnològics.

Crea històries interactives, jocs i
animacions amb mecanismes.

Desenvolupa  l’estètica,
funcionalitat  i  ergonomia  en  la
realització  dels  projectes
proposats en la unitat.
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UNITAT 2: Circuits elèctrics.

1.  DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

No és possible entendre el desenvolupament tecnològic sense els coneixements científics, com no
és possible fer ciència sense el suport de la tecnologia, i ambdues necessiten instruments, equips
i  coneixements  tècnics;  en la  societat  actual,  tots  aquests  camps estan relacionats amb gran
dependència uns dels altres, però alhora cada un cobrix una activitat diferent.

La unitat de «Circuits elèctrics» aporta a l’alumnat «saber com transformar l’energia elèctrica en
altres formes d’energia» en integrar ciència i tècnica, és a dir per què es pot crear i mantindre
corrent elèctric i conduir-la fins a uns receptors que la transformen en calor, llum, moviment, so,
etc.

La unitat s’inicia amb l’estudi de l’electricitat com a propietat de la matèria que intervé en molts
fenòmens naturals, com el llamp o la transmissió d’impulsos nerviosos i que està contribuint a
modificar els horaris i els costums de l’ésser humà.

Per a acabar la unitat, a l’apartat «Taller TIC», s’estudia el maneig d’aplicacions informàtiques per
a  la  simulació  de  circuits  elèctrics,  tant  en  el  muntatge  com  en  la  comprovació  del  seu
funcionament.

És important destacar que en aquesta unitat, l’alumnat, s’inicia en el desenvolupament d’habilitats
i mètodes que permetran dissenyar, muntar i realitzar mesurades en circuits elèctrics senzills.

Els  continguts  d’aquesta  unitat  completaran  el  desenvolupament  de  les  unitats  del  Bloc  4.
Estructures i mecanismes: màquines i sistemes, en les que s’enfortirà la iniciativa personal de
l’alumnat per a enfrontar-se als problemes de forma autònoma i creativa.

A través de les diferents activitats proposades en la unitat, es pretén que l'alumnat adquirisca els
coneixements següents:

-  Què és electricitat?
-  El corrent elèctric. Circuits elèctrics.
-  Els esquemes elèctrics.
-  Connexions elèctriques.
-  Els efectes del corrent elèctric.
-  Magnituds elèctriques.
-  Instruments de mesura.

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS

-  Rescatar, comprendre i aplicar l’aprés com una eina per a resoldre problemes relacionats amb les
magnituds elèctriques.
-  Adoptar actituds favorables a la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interés i curiositat
cap a l’activitat tecnològica relacionada amb circuits elèctrics.
-  Participar i treballar en equip, des de la identificació i formulació de components elèctrics fins a la
seua solució constructiva, a través d’un procés de disseny i construcció planificat.
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-  Planificar, aplicar i integrar les destreses, pròpies del mètode de projectes i les adquirides en altres
àrees.
-  Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la recerca de solucions,
a la presa de decisions i execució de les tasques encomanades amb actitud de respecte, cooperació,
tolerància i solidaritat.
-  Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics relacionats amb la llei d’Ohm treballant
de  forma  ordenada  i  metòdica  per  a  estudiar  el  problema,  recopilar  i  seleccionar  informació
procedent de diferents fonts, elaborar la documentació pertinent.
-  Concebre, dissenyar i construir objectes o circuits elèctrics que resolguen el problema estudiat i
avaluar la seua idoneïtat des de diferents punts de vista.
-  Analitzar els fenòmens elèctrics i la seua influència en la societat, en el medi ambient, en la salut i
en el benestar personal i col·lectiu.

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU

Competències  clau  (CC):  comunicació  lingüística  (CCL),  competència  matemàtica  i  competències  bàsiques  en  ciència  i  tecnologia  (CMCT),
competència digital (CD),  aprendre a aprendre (CAA), competències socials i cíviques (CSC),  sentit d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEP) i
consciència i expressions culturals (CEC).

Continguts
Criteris  
d’avaluació

Estàndards  
d’aprenentatge avaluables

CC

-   Què  és  electricitat?
L’electrització dels cossos.
Explicació  dels  fenòmens
elèctrics.  Electricitat
estàtica.

-  El corrent elèctric. Circuits
elèctrics.  El  corrent
elèctric.  El  circuit  elèctric.
Corrent  continu  i  corrent
altern.  Elements  de
maniobra  i  de  protecció.
Els esquemes elèctrics.

-   Connexions  elèctriques.
Connexions  en  sèrie  i  en
paral·lel.  Connexions  de
bombetes.  Connexions de
piles. Muntatges en sèrie i
en paral·lel.

-   Els  efectes  del  corrent
elèctric.  Efecte  calòric.
Efecte  lluminós.  Efecte
magnètic. Efecte químic.

  1.   Analitzar  i  descriure
circuits  de  corrent
elèctric.

  1.1.   Descriu,  basant-se en
models,  informació
escrita,  audiovisual  o
digital,  les
característiques pròpies
que  configuren  els
circuits elèctrics.

CCL

CMCT  1.2.  Identifica els elements
característics  i  la
disposició  dels
mateixos  en  els
muntatges elèctrics que
configuren un circuit.

  2.   Utilitzar  la  simbologia
elèctrica,  programari  de
simulació  de  circuits  i
elements  de  circuits
elèctrics per a ampliar i
contrastar  informació
sobre  circuits,
esquemes i  connexions

  2.1.   Descriu,  mitjançant
simbologia,  informació
escrita i gràfica com els
elements  receptors
transformen  l’energia
elèctrica  en  altres
formes d’energia.

CCL

CD

CMCT

- 57 -



-   Magnituds  elèctriques.
Tensió. Intensitat elèctrica.
Resistència  elèctrica.  Llei
d’Ohm. Potència elèctrica.

-   Instruments  de  mesura.
Mesura  de  la  tensió.
Mesura de la intensitat de
corrent.

-   Simulació  de  circuits
elèctrics.  Com  s’usa
Yenka Basic Circuits.

-  Pràctica amb components
elèctrics.  Connexió  de
cables.  Connexió  de
motors.  Subjecció  de
motors.  Eines
d’electricista.

elèctriques.   2.2.   Simula,  mitjançant
programari  específic  i
mitjançant  simbologia
normalitzada,  circuits
elèctrics  i  experimenta
amb  els  elements  que
els configuren.

  3.   Relacionar els efectes
de l’energia elèctrica i la
seua  capacitat  de
conversió  en  altres
manifestacions
energètiques.

  3.1.   Explica  els  principals
efectes  del  corrent
elèctric  i  la  seua
conversió.

CCL

CMCT

CAA  3.2.  Utilitza i determina les
magnituds  elèctriques
bàsiques.

  4.   Relacionar  els
instruments  de  mesura
amb  les  magnituds
elèctriques  que
determinen.

  4.1.   Comprova  les
connexions  i  les
escales  de
l’amperímetre  i  del
voltímetre  per  a
mesurar la intensitat i la
tensió elèctrica.

CCL

CMCT

CD

CSC

  5.   Dissenyar  i  simular
circuits  amb  simbologia
adequada  i  muntar
circuits  amb  operadors
elementals.

  5.1.   Dissenya  i  munta
circuits  elèctrics  bàsics
fent  servir  bombetes,
brunzidors,  díodes
LED, motors, bateries i
connectors.

CMCT

CD  5.2.   Desenvolupa
procediments de treball,
elabora  informes  i
aplica  les  normes  de
seguretat a l’aula taller.
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4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS

Competència Descriptor Acompliment

Comunicació lingüística

Llegir, interpretar i redactar informes
elèctrics i documents tècnics.

Adquirix un vocabulari específic.

Utilitza  diferents  textos  i  les
seues estructures formals.

Busca,  analitza  i  comunica
informació  tecnològica
relacionada  amb  els  circuits
elèctrics.

Elabora  documents  propis  del
procés de substitució i muntatge
de components elèctrics.

Utilitzar el vocabulari adequat per a
referir-se  a  les  magnituds  i  els
components elèctrics.

Definix  i  fa  servir  correctament
conceptes  relacionats  amb
diferents  textos  i  les  seues
estructures formals.

Descriu les característiques dels
documents  propis  dels  circuits
elèctrics: esquemes elèctrics.

Mantindre una actitud favorable cap
a la lectura i recerca d’informació a
Internet  i  altres  fonts  sobre
electricitat i circuits.

Realitza la lectura comprensiva
d’un  text  científic  sobre  la  llei
d’Ohm i mostra interés per llegir
textos  complementaris
recomanats  pel  professor  o
professora.

Competència  matemàtica  i
competències  bàsiques  en
ciència i tecnologia

Mesurar  i  calcular  magnituds
bàsiques  d’energia,  resistència,
intensitat de corrent.

Reconeix el volt, l’ampere, l’ohm
i  el  watt  com  a  unitats  de
mesura  industrial  i  resol
problemes de canvi d’unitats.

Utilitza  instruments  de
mesurament  i  càlcul  de
magnituds elèctriques.

Completa  «el  triangle  d’Ohm»
amb  les  seues  corresponents
magnituds elèctriques.

Utilitza  eines  de  mesurament  i
càlcul  de magnituds elèctriques
bàsiques  (voltímetre,
amperímetre).

Analitza, simula, munta i mesura
circuits elèctrics simulats.

Resoldre  problemes  basats  en
l’aplicació  d’expressions
matemàtiques  per  a  calcular
voltatge,  intensitat,  resistència  i
potència.

Resol  problemes  pràctics
d’electricitat (voltatge, intensitat,
resistència i potència).
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Ampliar conceptes i principis bàsics
de  l’electricitat  que  impliquen
l’anàlisi i comparació amb fenòmens
físics.

S’espavila  amb  autonomia  i
iniciativa  personal  en  àmbits
relacionats amb la simulació de
circuits elèctrics.

Adquirix  els  coneixements
necessaris per a la comprensió i
el desenvolupament de l’activitat
tecnològica,  l’anàlisi  i  simulació
de  circuits  elèctrics,  i  les
destreses que permeten la seua
manipulació i transformació.

Competència digital

Tractar  la  informació  digital  en  el
procés d’ensenyament aprenentatge
dels circuits elèctrics.

Localitza,  processa,  elabora,
emmagatzema  i  presenta  la
informació  sobre  circuits
elèctrics  amb  equips
tecnològics.

Desenvolupa  destreses
bàsiques  associades  a  la
simulació de circuits elèctrics.

Adquirix  destreses  amb
llenguatges  específics
(simbologia, esquemes, etc.).

Manejar  eines  digitals  per  a
visualitzar  i  ordenar  informació
sobre el  funcionament  dels  circuits
elèctrics.

Utilitza  eines  i  programari  de
simulació de circuits.

Utilitza  els  recursos  inclosos  a
www.anayadigital.com  per  a
obtindre  informació  del  procés
tecnològic.

Fer  servir  diferents  fonts  per  a  la
recerca  d’informació  sobre  circuits
elèctrics.

Interpreta  la  informació
continguda en els esquemes de
connexió d’elements d’un circuit
elèctric.

Utilitza aplicacions per a simular
a l’ordinador com funcionarà un
circuit  elèctric.
(http//www.yenca.com/en/Yenka
.Basic_Circuits)

Aprendre a aprendre Desenvolupar  estratègies  de
resolució  de  problemes  elèctrics
(obtenció,  anàlisi  i  selecció  de  la
informació).

Organitza  l’estudi  metòdic
d’objectes,  sistemes  o  entorns
tècnics.

Desenvolupa  actituds,  valors,
habilitats  i  estratègies
cognitives.

Desenvolupa  habilitats
relacionades  amb  la
representació gràfica de circuits
elèctrics.

Desenvolupa  estratègies
cognitives  relacionades  amb  la
innovació  i  la  creativitat
tecnològica.

Analitza  objectes,  emula
processos  de  resolució  de
problemes  com  estratègies
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cognitives.

Planificar  els  recursos necessaris  i
els passos a realitzar en el procés
d’aprenentatge.

Organitza  la  informació  en
taules  per  a  comparar  els
processos  de  resolució  de
problemes i  completa  un mapa
conceptual  de la  unitat  a partir
dels coneixements adquirits.

Aplica projectes de simulació de
circuits elèctrics.

Dissenya les fases del projecte
tecnològic  i  elabora  la  seua
documentació.

Avaluar  la  consecució  d’objectius
d’aprenentatge.

Resumix les idees principals de
la unitat i realitza activitats per a
autoavaluar  els  coneixements
adquirits.

Competències  socials  i
cíviques

Expressar  i  discutir  idees  i
raonaments, escoltant els altres.

Desenvolupa habilitats per a les
relacions humanes entorn de les
tecnologies de la informació i la
comunicació.

Abordar  dificultats,  gestionar
conflictes  i  prendre  decisions,
practicant el diàleg, la negociació, i
adoptant  actituds  de  respecte  i
tolerància cap als seus companys i
companyes.

Adquirix  habilitats  i  estratègies
sociocognitives,  comunicatives,
d’autocontrol.

Desenvolupa  habilitats  de
resolució  de  problemes  i
conflictes.

Entén els aspectes socials de la
privacitat  i  la  responsabilitat
digital.

Reconéixer  riquesa en la  diversitat
d’opinions i idees.

Respecta  les  opinions
expressades  pels  companys  i
companyes  als  informes  sobre
la  resolució  de  problemes  i
conflictes.

Sentit  d’iniciativa  i  esperit
emprenedor

Assumir  responsabilitats
encomanades  i  donar  compte
d’elles.

Supera  i  idea  solucions  als
problemes  tecnològics
proposats en la unitat.

Enfortix  la  seua  iniciativa
personal  per  a  enfrontar-se als
problemes de forma autònoma i
creativa.

Prioritzar  la  consecució  d’objectius
grupals a interessos personals.

Realitza  treballs  en  grup  sobre
tots els continguts estudiats.

Gestionar  el  treball  del  grup
coordinant tasques i temps.

Organitza  diverses  estratègies
de  planificació  interpersonal  i
treball grupal.

Consciència  i  expressions
culturals

Apreciar  els  valors  culturals  del
patrimoni natural i  de l’evolució del
pensament científic.

Respecta  i  considera  el
patrimoni natural com a part de
la identitat cultural d’un territori.
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Elaborar  treballs  i  presentacions
amb sentit estètic.

Utilitza  programes  de
representació  gràfica  en
projectes tecnològics.

Crea  jocs  amb  programes  de
simulació de circuits.

Desenvolupa  l’estètica,
funcionalitat  i  ergonomia  en  la
realització  dels  projectes
proposats en la unitat.
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.UNITAT 5: Els materials metàl·lics.

1.  DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT 

El descobriment dels materials va transformar el món. L’or, el coure i el ferro van canviar la forma
d’entendre  la  guerra  i  el  comerç.  En  l’actualitat  es  fan  servir  en  la  fabricació  d’objectes  que
necessiten alguna de les seues propietats.

La unitat s’inicia amb l’estudi de la composició dels materials metàl·lics i la classificació en fèrrics i
no fèrrics.

Les propietats bàsiques dels materials metàl·lics seran exemplificades amb la forma que tenen de
comportar-se en diferents circumstàncies (quan es calfen, s’estiren, etc.).

Aquestes  propietats  han  de  servir  per  a  reconéixer  les  principals  aplicacions  dels  aliatges.
(Bronze, llautó, alpaca, duralumini).

El  procés  d’obtenció  dels  materials  metàl·lics  ha  de  permetre  identificar  les  tècniques  de
transformació en formes comercials útils per a l’activitat humana.

Per a acabar la unitat, a l’apartat «Taller TIC», s’estudia el maneig d’aplicacions informàtiques i
l’ús de les eines de correu web per a compartir informació amb els companys i companyes de grup
intercanviant arxius sobre propietats i aplicacions de metalls lleugers i ultralleugers actuals.

És important destacar que en aquesta unitat, l’alumnat, s’inicia en el desenvolupament d’habilitats
i tècniques (traçat i marcatge, doblegat, tall, trepat, llimat, unió) que permetran fabricar objectes
amb metalls.

A través de les diferents activitats proposades en la unitat, es pretén que l'alumnat adquirisca els
coneixements següents:

-  Composició i propietats dels materials metàl·lics.
-  L’obtenció dels metalls.
-  Els metalls fèrrics.
-  Metalls no fèrrics.
-  Fabricació amb metalls.
-  Unions.
-  Fabricació industrial amb metalls.

2.  OBJECTIUS DIDÀCTICS

-  Rescatar, comprendre i aplicar l’aprés com una eina per a explicar de què depén que s’elegisca un
metall  o  un  aliatge  per  a  una  aplicació  concreta  (peces  per  a  nàutica,  instruments  musicals,
monedes, etc.).
-  Adoptar actituds favorables al reciclatge de metalls, desenvolupant interés i curiositat cap a l’estalvi
de recursos energètics i l’impacte ambiental que suposa la seua obtenció, ús i rebuig.
-  Participar i treballar en equip en la fabricació d’objectes amb metalls, a partir d’un disseny, seguint
una seqüència d’operacions (mesura, traçat, marcat, subjecció, tall, trepat, llimada, polida, armada,
acabat, etc.).
-   Planificar,  aplicar  i  integrar  les destreses pròpies i  les adquirides en altres àrees referides al
comportament dels materials (davant d’esforços, càrregues, calor, corrent elèctric, llum, etc.).
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-  Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la recerca de solucions,
a la presa de decisions i execució de les tasques encomanades amb actitud de respecte, cooperació,
tolerància i solidaritat.
-  Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics senzills treballant de forma ordenada i
metòdica per a estudiar el problema, recopilar i seleccionar informació procedent de diferents fonts,
elaborar la documentació pertinent.
-  Concebre, dissenyar i construir objectes amb filferro i xapa que resolguen un problema plantejat i
avaluar la seua idoneïtat des de diferents punts de vista (joguets amb mecanismes de biela maneta).
-  Analitzar l’impacte dels metalls pesants i la seua influència en la societat, en el medi ambient, en la
salut  i  en  el  benestar  personal  i  col·lectiu  (objectes  d’ús  diari  que  contenen  materials  pesats,
contaminació de l’aigua i  de l’aire amb productes que contenen materials pesats, mesures per a
reduir aquest tipus de contaminació, etc.).

3.  CONTINGUTS DE LA UNITAT - CRITERIS D’AVALUACIÓ - ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
AVALUABLES - COMPETÈNCIES CLAU

Competències clau (CC): comunicació lingüística (CCL), competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
(CMCT),  competència digital  (CD),  aprendre a aprendre (CAA),  competències socials i  cíviques (CSC),  sentit  d’iniciativa i  esperit
emprenedor (SIEP) i consciència i expressions culturals (CEC).

Continguts
Criteris  
d’avaluació

Estàndards  d’aprenentatge
avaluables

CC

-   Composició  i
propietats. Els materials
metàl·lics.  Propietats
dels  materials
metàl·lics. Els aliatges.
-   L’obtenció  dels
metalls.  La mineria.  La
metal·lúrgia.  Formes
comercials.  Impacte
ambiental de l’obtenció,
ús i rebuig dels metalls.
-  Els metalls fèrrics. La
siderúrgia. Els acers. El
ferro dolç. Les foses.
-   Metalls  no  fèrrics.
Materials  lleugers  i
ultralleugers.  Metalls
pesants.
-   Fabricació  amb
metalls.  Traçat  i
marcatge.  Subjecció.
Doblegat.  Tribunal.
Trepat. Llimada. Eines i
estris per a la fabricació
amb metalls.
-  Tècniques  d’unió.
Unions  desmuntables.
Unions fixes.
-   Fabricació  industrial
amb metalls. Fabricació

  1.  Analitzar les propietats
dels  materials  metàl·lics
utilitzats  en  la  construcció
d’objectes  tecnològics
reconeixent  la  seua
estructura  interna  i
relacionant-la  amb  les
propietats que presenten i les
modificacions que es puguen
produir.

  1.1.  Explica com es
poden  identificar  les
propietats
mecàniques  dels
materials d’ús tècnic.

C
C
L

C
M
C
T

  1.2.   Identifica  les
propietats
(mecàniques,
tèrmiques  i
elèctriques)  dels
metalls.

  2.   Relacionar  l’obtenció,
l’ús i rebuig dels metalls amb
el seu impacte ambiental.

  2.1.   Identifica  els
processos
d’extracció, separació
i  transformació  dels
metalls.

C
C
L

C
M
C
T

C
A
A

  2.2.   Valora
l’impacte  ambiental
de  l’extracció,  ús  i
desfet  dels  metalls  i
proposa  mesures  de
consum  responsable
d’aquests  materials
tècnics.

  3.   Comparar  els  metalls
fèrrics amb els no fèrrics per
origen,  les  propietats  i  les
aplicacions.

  3.1.   Identifica  les
fases d’obtenció dels
diferents metalls.

C
C
L

C
M

  3.2.   Reconeix  els
materials  metàl·lics
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sense  pèrdua  de
material.  Fabricació
amb  pèrdua  de
material.

dels  quals estan fets
objectes  d’ús
habitual,  relacionant
les seues aplicacions
amb  les  seues
propietats.

C
T

C
D

  4.   Utilitzar  eines
informàtiques  per  a  ampliar,
contrastar  i  compartir
informació sobre la fabricació
amb metalls.

  4.1.   Busca  i
organitza  informació
sobre  obtenció  i
fabricació  amb
metalls.

C
C
L

C
M
C
T

C
A
A

C
D

  4.2.   Compara  i
definix  fases  i
processos  d’obtenció
de  materials  i
objectes metàl·lics.

  5.   Experimentar  amb l’ús
de  materials,  eines  i
màquines  en  la  construcció
de  prototips  respectant  les
normes  de  seguretat  i
higiene en el treball.

  5.1.   Construïx
prototips  que  donen
solució  a  un
problema  tècnic
seguint  el  pla  de
treball previst.

C
C
L

C
M
C
T

C
D

C
S
C

C
A
A

  5.2.   Manipula,
respectant  les
normes de seguretat i
salut en el treball, les
eines  del  taller  en
operacions  bàsiques
de mecanització, unió
i acabat dels metalls.
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4.  COMPETÈNCIES CLAU: DESCRIPTORS I ACOMPLIMENTS

Competència Descriptor Acompliment

Comunicació lingüística

Llegir, interpretar i redactar informes
i documents tècnics sobre metalls i
processos d’obtenció.

Adquirix  un  vocabulari
específic.

Utilitza diferents textos i les
seues estructures formals.

Busca,  analitza  i  comunica
informació tecnològica.

Elabora  documents  propis  del
procés  de  fabricació  d’objectes
amb materials metàl·lics.

Utilitzar el vocabulari específic per a
referir-se  als  materials  i  les  seues
propietats.

Definix  i  fa  servir  correctament
conceptes  relacionats  amb
diferents  textos  i  les  seues
estructures formals.

Descriu les característiques dels
documents  propis  del  projecte
tècnic.

Mantindre una actitud favorable cap
a la lectura.

Realitza la lectura comprensiva
d’un  text  científic  sobre  la
tecnologia  i  la  resolució  de
problemes i  mostra  interés  per
llegir  textos  complementaris
recomanats  pel  professor  o
professora.

Competència  matemàtica  i
competències  bàsiques  en
ciència i tecnologia

Mantindre una actitud favorable cap
a la lectura i la recerca d’informació
sobre  procediments  d’obtenció  de
materials metàl·lics.

Reconeix  el  mil·límetre  i  la
polzada  com  les  unitats  de
mesura  industrial  i  resol
problemes de canvi d’unitats.

Reconeix el gram i el centímetre
cúbic com les unitats de mesura
de la densitat dels metalls i resol
problemes de canvi d’unitats.

Utilitza  eines  de  mesurament  i
càlcul de magnituds bàsiques.

Utilitzar  escales  de  dibuix,
interpretació de gràfics, esquemes i
plans.

Utilitza  escales  i  interpreta
gràfics  basats  en  l’aplicació
d’expressions matemàtiques.

Resoldre  problemes  basats  en
l’aplicació  de  fórmules  de  pes,
volum, densitat, força i rigidesa.

Resol  problemes  pràctics  del
seu entorn.

Competència digital Tractar  la  informació  digital  en  el
procés d’ensenyament-aprenentatge
dels materials metàl·lics.

Localitza,  processa,  elabora,
emmagatzema  i  presenta  la
informació  amb  equips
tecnològics.

Desenvolupa  destreses
bàsiques  associades  a  les
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tecnologies de la informació i la
comunicació.

Adquirix  destreses  amb
llenguatges  específics  (icones,
gràfiques).

Manejar  eines  digitals  per  a
compartir  coneixement  a  partir  del
correu electrònic.

Utilitza  els  recursos  inclosos  a
www.anayadigital.com  per  a
obtindre  informació  del  procés
tecnològic.

Fer  servir  diferents  fonts  per  a  la
recerca d’informació.

Interpreta  la  informació
continguda en els esquemes de
planificació  i  dissenys
d’objectes.

Aprendre a aprendre

Desenvolupar  estratègies  de
resolució  de problemes tecnològics
(obtenció,  anàlisi  i  selecció  de  la
informació).

Organitza  l’estudi  metòdic
d’objectes,  sistemes  o  entorns
tècnics.

Desenvolupa  actituds,  valors,
habilitats  i  estratègies
cognitives.

Analitza  objectes,  emula
processos  de  resolució  de
problemes  com  estratègies
cognitives.

Planificar  els  recursos  necessaris  i
els passos a realitzar en el  procés
d’aprenentatge.

Organitza  la  informació  en
taules  per  a  comparar  els
processos  de  resolució  de
problemes i  completa  un mapa
conceptual  de la  unitat  a partir
dels coneixements adquirits.

Avaluar  la  consecució  d’objectius
d’aprenentatge.

Resumix les idees principals de
la unitat i realitza activitats per a
autoavaluar  els  coneixements
adquirits.

Competències  socials  i
cíviques

Expressar  i  discutir  idees  i
raonaments, escoltant els altres.

Desenvolupa habilitats per a les
relacions  humanes  entorn  dels
processos  de  resolució  tècnica
de problemes.

Abordar  dificultats,  gestionar
conflictes  i  prendre  decisions,
practicant el diàleg, la negociació, i
adoptant  actituds  de  respecte  i
tolerància cap als seus companys i
companyes.

Adquirix  habilitats  i  estratègies
sociocognitives,  comunicatives,
d’autocontrol.

Desenvolupa  habilitats  de
resolució  de  problemes  i
conflictes.

Entén els aspectes socials de la
privacitat  i  la  responsabilitat
digital.

Reconéixer  riquesa  en  la  diversitat
d’opinions i idees.

Respecta  les  opinions
expressades  pels  companys  i
companyes  als  informes  sobre
la  resolució  de  problemes  i
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conflictes.

Sentit  d’iniciativa  i  esperit
emprenedor

Assumir  responsabilitats
encomanades  i  donar  compte
d’elles.

Supera  i  idea  solucions  als
problemes  tecnològics
proposats en la unitat.

Enfortix  la  seua  iniciativa
personal  per  a  enfrontar-se als
problemes de forma autònoma i
creativa.

Prioritzar  la  consecució  d’objectius
grupals a interessos personals.

Realitza  treballs  en  grup  sobre
tots els continguts estudiats.

Gestionar  el  treball  del  grup
coordinant tasques i temps.

Organitza  diverses  estratègies
de  planificació  interpersonal  i
treball grupal.

Consciència  i  expressions
culturals

Apreciar  els  valors  culturals  del
patrimoni natural i  de l’evolució del
pensament científic.

Respecta  i  considera  el
patrimoni natural com a part de
la identitat cultural d’un territori.

Elaborar  treballs  i  presentacions
amb sentit estètic.

Desenvolupa  l’estètica,
funcionalitat  i  ergonomia  en  la
realització  dels  projectes
proposats en la unitat.

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

En l'àrea de Tecnologia, es valora el treball diari i les activitats complementàries,  de manera que

cadascun d’aquestos apartats inclourà diferents tasques a desenvolupar en funció del  Bloc treballat.

Durant  els  curs,  s'aniran  establint  pautes  d'avaluació  (quedaran  reflectides  en  el  quadern  del

professor i permetrà fer una valoració del progrés de l'alumne) en funció del tema  desenvolupat i  es

basaran en els següents percentatges de ponderació:
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30% ACTITUD

    - Material diari.

   - Participació.

  - Comportament.

  - Interès.

-  Cada dia sense material-0,5.

- Cada dia sense accés comptes programes per falta

de creació, contrasenya -0,5.

- Amonestació -1

- Cada retard -0,2

- Cada falta no just -0,5

-  Per  retard  en  realització  de  les  activitat

complementàries, -0,5 per sessió, màxim 3 sessions,

passades  les  quals,  no  es  podrà  acabar  el  treball,

presentant-lo com estiga en eixe moment

 70% ACTIVITATS i TREBALL DIARI

- Proves objectives.

- Kahoots.

- Presentacions / treballs.

- Documents elaborats.

- Pràctiques.

- Construcció prototip.

- Realització d'exercicis.

- Llibreta / Diari de treball.

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. En cas de no arribar al 4 a l’ apartat actitud, la nota obtinguda de l’avaluació serà

inferior a 5 i lo més propera possible a la mitjana obtinguda.

A més, es tindrà en compte les següents observacions:

- Arredonir a 5: Criteri del professorat.

- Realització d'exàmens i recuperacions: Criteri del professorat.

- Còpia total o parcial d'un treball / examen: ZERO per als implicats!!!
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- Nota fi de curs: Mitjana de les tres avaluacions, aprovant mínim dues d'elles.

A. CRITERIS DE PROMOCIÓ:

Per tal de superar l’assignatura en un trimestre s’haurà d’obtenir una qualificació de 5 o superior
seguint els criteris especificats anteriorment. 

LA NOTA MÍNIMA EN ACTITUD HAURÀ DE SER DE 4 SOBRE 10 PER TAL D’APROVAR EL TRIMESTRE.

L’arrodoniment de la qualificació serà criteri del professorat.

La realització d'exàmens i recuperacions trimestrals serà a criteri del professorat.

La còpia total o parcial d'un treball / examen/ activitat suposarà una qualificació de 0.

La qualificació final de curs s’obtindrà fent la mitjana del tres trimestres sempre i quan, no se tingui
més d’un trimestre no superat.

B.  CRITERIS DE RECUPERACIÓ:

Prova extraordinària. Els alumnes que no hagen superat l´assignatura en l’última sessió d´avaluació
realitzaran una prova extraordinària en la qual podràn obtenir una nota màxima de 6.

QUALIFICACIÓ

Prova extraordinaria. Els alumnes de segon, tercer, o quart amb la matèria de tecnologia pendent de
primer,  realitzaran  una  prova  extraordinària  per  a  recuperar  la  matèria  pendent;  aquesta  prova
consistirà també en: 1.- Entrega d’un dossier d’activitats de recuperació i  2.-  Realització  d’un
examen. El criteri de qualificació serà el mateix que el proposat amb anterioritat.  El Departament.
mantindrà el criteri de aprobar la pendent cas de aprovar primera i segona avaluació del nivell en que
es trova el present curs.

METODOLOGIA I RECURSOS

L'assignatura de tecnologia per a 2n d'ESO s’impartirà en valencià, i es portarà a terme seguint una
metodologia d'acord amb la legislació vigent.

Es dividirà en tres parts fonamentals:

- La primera part s'abordarà de forma teòrica, on l'alumnat dependrà els conceptes necessaris
para,  posteriorment,  desenvolupar  la  possible  solució  als  problemes  plantejats,  per  mitjà  de  la
creació de projectes tecnològics, base fonamental de l'assignatura de Tecnologia.
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- En la segona part es treballaran majoritàriament els continguts procedimentals i actitudinals ja
que l'alumnat,  treballant  en equip,  formularà una solució  al  problema que s'  haja plantejat.  Així,
utilitzant els materials i  ferramentes de l'  aula-taller, donaran solució al problema, per mitjà de la
realització del projecte tècnic.

- La tercera part es desenvoluparà en les aules- taller, fen ús del ordinadors disponibles en
cada aula, on l'alumnat coneixerà les principals funcions de l'ordinador. D'esta manera se li introduirà
en les noves tecnologies de la informació i comunicació.

 Materials per a l’alumne

Com a materials per a l’alumne utilitzaran apunts preparats pel professorat que substituiran el llibre
de text. A més,

♦ Models de seguiment de grups i normes del taller (que l’alumne ha de firmar) per a organitzar
la gestió de l’aula.

♦ Models per a desenvolupar el mètode de projectes, amb una explicació darrere de la plantilla
al voltant de la seua finalitat, temporalització i mode d’ús.

♦ Propostes concretes de projectes en les quals es facilita a l’alumnat l’enunciat del problema a
resoldre, amb les condicions que els alumnes han de conèixer i  acomplir al dur a terme la seua
solució i, per al professorat, una guia metodològica particular per a cada projecte que inclou una
temporalització, objectius i suggerències, sobre com tractar el problema que se’ls ha plantejat als
alumnes.

♦ Materials i ferramentes propis de l’aula taller.

♦ Murals.

♦ Transparències.

♦ Vídeos.

♦ Ordinador.

TEMES TRANSVERSALS

Educació ambiental:

- Valoració de l'impacte que suposa l'ús de la fusta per a la fabricació de paper, així com de la
importància que té utilitzar paper reciclatge com a alternativa.
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- Esperit  crític  davant  de  l'impacte  ambiental  a  causa  de  la  desforestació  originada  per  la
utilització de la fusta com a material industrial.

- Valoració  crítica  de  la  utilitat  de  la  repoblació  forestal  conforme  a  criteris  ecològics  i
mediambientals.

- Presa de consciència sobre les causes principals dels incendis provocats per a augmentar
l'extensió  dels  terrenys  cultivables  en  detriment  dels  boscos,  com a  causa  de  la  desforestació
mundial.

- Esperit crític davant de l'impacte ambiental produït per les estructures en el nostre entorn.

-   Actitud crítica davant de la  influència de les grans obres públiques en l'entorn, tant en l'àmbit de
l'impacte visual com pel que fa a les alteracions que es poden produir sobre els ecosistemes locals.

Educació per al consum:

- Reflexió crítica sobre la necessitat d'un consum racional dels productes derivats de la fusta.

- Valoració de la reutilització i reciclatge de materials procedents de la fusta.

- Apressi pels treballs que es realitzen al dissenyar un producte.

- Valoració de la necessitat de cura dels materials i ferramentes de l'aula-taller.

- Valoració del treball personal en el disseny i en la representació gràfica de les idees.

- Valoració de la tecnologia com a factor de millora de la qualitat de vida.

- Valoració de l'energia elèctrica i dels avantatges que ocasiona en la vida quotidiana.

- Valoració crítica de les utilitats de la informàtica en la vida quotidiana: en el treball, l'oci, la
cultura, ...

- Reflexió sobre la responsabilitat d'adquirir hàbits responsables en l'ús dels ordinadors.

Educació per a la salut:

- Presa de consciència sobre les normes de seguretat i higiene en el treball per a la prevenció
d'accidents en l'aula-taller.

- Reconeixement de les pautes bàsiques per a actuar en cas d'accident.

- Valoració de la importància de la postura corporal com a element que pot afavorir la prevenció
dels accidents mentre es treballa.

- Reconeixement  dels  riscos  que  comporta  l'ús  de  l'electricitat  i  de  les  ferramentes  que
específicament  s'empren per  al  muntatge,  reparació  o  manipulació  de  dispositius  i  instal·lacions
elèctrics.
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- Presa de consciència sobre les normes de seguretat en tot el referent a l'electricitat.

-  Reconeixement dels riscos que pot ocasionar l'ús abusiu d'equips informàtics.

Educació per a la igualtat d’oportunitats entre ambdós sexes:

       -    Potenciació de la no discriminació mitjançant la composició mixta dels     grups i mateixes
funcions per xics i xiques

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.

PROGRAMACIÓ 3R D´ESO

OBJECTIUS , CONTINGUTS I CRITERIS D´AVALUACIÓ  

Tecnologies 3r ESO

UNITAT 1. PLÀSTICS

OBJECTIUS

● Conéixer les característiques fonamentals dels plàstics.

● Conéixer la classificació dels materials plàstics, així com les seues propietats i aplicacions.

● Conéixer els distints procediments de fabricació d'objectes de plàstic i  identificar el procés de

transformació més apropiat per a cada tipus de producte acabat.
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● Facilitar la realització d'experiències que permeten identificar els materials plàstics presents en la

vida quotidiana.

● Aprendre la importància dels materials plàstics en la nostra societat actual veient el gran nombre

d'aplicacions que tenen.

● Comprendre i valorar la necessitat del reciclat dels materials plàstics en la nostra societat.

CONTINGUTS

Conceptes

● Classificació dels materials plàstics: termoplàstics, termoestables i elastòmers.

● Procediments per a l'obtenció i transformació de materials plàstics.

● Propietats dels plàstics i comportament.

● Tècniques d'identificació dels materials plàstics.

● Reciclatge dels plàstics.

Procediments, destreses  i habilitats

● Reconéixer  els  diferents  tipus  de  materials  plàstics  de  què  estan  fets  els  objectes  que  ens

rodegen.

● Seleccionar criteris per a l'elecció adequada de materials plàstics.

● Triar un material plàstic adequat per a dur a terme el procés de fabricació d'un objecte determinat.

● Interpretar la influència dels productes en la nostra forma i qualitat de vida.

Actituds

● Avaluació dels avantatges i inconvenients de les principals aplicacions de la tecnologia en la vida

quotidiana.
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● Interés  per  conéixer  de  què estan fets  els  objectes  que  ens  manegem diàriament  i  com es

fabriquen.

● Valoració de la importància dels materials plàstics per la infinitat d'aplicacions que tenen en la

societat actual i en la nostra vida quotidiana.

● Reconeixement  i  sensibilització  sobre  les  activitats  de  reciclat  i  recuperació  dels  materials

plàstics.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

En  la  secció  Racó  de  la  lectura  es  treballa  de  forma  explicita  els  continguts  relacionats  amb

l'adquisició de la competència lectora.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

L'estudi dels plàstics és molt important per a desenvolupar les habilitats necessàries en el món físic

que rodeja l'alumne, este estudi li posa de manifest que són materials que estan molt presents en la

vida quotidiana. A més la interacció que estos produïxen amb el medi a causa de la seua durabilitat

els acosta a la idea de respecte al medi ambient.

Tractament de la informació i competència digital

En la secció Racó de la lectura es treballa amb articles de premsa per a contextualitzar la informació

del tema en temes actuals relacionats amb la vida quotidiana de l'alumne. Es proposen algunes

pàgines web interessants que reforcen els continguts treballats en la unitat.

Competència social i ciutadana

En esta unitat  s'estudia els materials plàstics,  cal destacar la importància que estos tenen en la

societat actual, tant des del punt de vista de consum com de reciclat. Es descriuen els tipus de

plàstics,  les  característiques  de  cada  un  i  les  aplicacions.  És  molt  important  destacar  l'impacte

ambiental dels plàstics que no es reciclen i la necessitat reutilitzar-los.

Competència per a aprendre a aprendre
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Una síntesi del tema en la secció Resum per a reforçar els continguts més importants, de manera

que l'alumne conec les idees fonamentals del tema.

Autonomia i iniciativa personal

El coneixement i la informació contribuïxen a la consecució d'esta competència.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Diferenciar les característiques fonamentals dels plàstics i classificar-los segons estes.

2. Aprendre a classificar els plàstics en funció de les seues característiques i del seu comportament

davant de la calor.

3. Identificar les principals propietats dels plàstics i aplicar estos coneixements a l'hora de fabricar

objectes plàstics.

4. Descriure quins són els principals procediments de producció dels materials plàstics.

5. Identificar en objectes de l'entorn els distints tipus de plàstics reciclables i no reciclables.

6. Conéixer les aplicacions dels plàstics en la vida actual i apreciar els avantatges que presenten

enfront d'envasos més tradicionals.

UNITAT 3. MECANISMES I MÀQUINES

OBJECTIUS

● Construir objectes amb materials molt diversos, alguns d'ells de rebuig, incorporant mecanismes

formats per diversos operadors.

● Comprendre el funcionament d'operadors i sistemes mecànics senzills.

● Saber que els operadors, els sistemes mecànics i les màquines faciliten notablement el treball en

múltiples situacions.

● Classificar els nombrosos operadors presents en les màquines en funció de l'acció que realitzen.
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● Solucionar problemes en el disseny i construcció de sistemes mecànics amb moviment.

● Identificar alguns dels operadors mecànics estudiats al llarg de la unitat en les màquines que

emprem diàriament.

● Comprendre el funcionament d'algunes màquines tèrmiques, com el motor d'explosió o el motor a

reacció.

● Saber  com  aprofiten  l'energia  els  motors  presents en  molts  vehicles:  motocicletes,  cotxes,

avions…

CONTINGUTS

Conceptes

● Operadors mecànics: palanques, corrioles i polispastos. Pla inclinat, falca i caragol.

● Mecanismes de transmissió. Engranatges, corretges i cadenes. El caragol sense fi.

● Trens de mecanismes. Relació de transmissió.

● El mecanisme pinyó-cremallera.

● El mecanisme biela-maneta. El mecanisme partida-seguidor. Excèntrica i cigonyal.

● Les màquines tèrmiques. La màquina de vapor.

● El motor d'explosió.

● El motor a reacció.

Procediments, destreses  i habilitats

● Identificar els elements d'una palanca.

● Interpretar esquemes en què intervenen operadors mecànics.

● Dissenyar i construir projectes que incloguen operadors mecànics.

● Analitzar el funcionament d'alguns mecanismes.

- 77 -



● Construir models de mecanismes emprant diversos operadors.

Actituds

● Interés per  comprendre el  funcionament dels  mecanismes i  sistemes que formen part  de les

màquines.

● Valoració de la importància tecnològica dels operadors mecànics i màquines senzilles, com el pla

inclinat, la roda o el caragol.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència matemàtica.

En l'estudi de les palanques exercitem el concepte de proporció. Realitzem exercicis numèrics amb

la llei de la palanca. En els altres mecanismes treballem equacions i proporcions.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Un  dels  valors  educatius  de  la  matèria  de  tecnologies  és  el  caràcter  integrador  de  diferents

disciplines,  en  este  cas  la  física  i  la  química.  El  procés  tecnològic  ens  porta  a  la  consecució

d'habilitats necessàries per a integrar els coneixements de màquines i motors amb els conceptes

apresos en l'àrea de Química (canvis d'estat) i de Física (moment d'una força).

Competència social i ciutadana

En esta unitat  es desenvolupa tots  els  continguts  relatius  a màquines i  motors,  el  coneixement

d'estos permet a l'alumne obtindre les destreses necessàries per a prendre decisions sobre l'ús de

màquines i motors per a augmentar la capacitat d'actuar sobre l'entorn i per a millorar la qualitat de

vida.

Competència per a aprendre a aprendre

Al llarg de tota la unitat es treballen habilitats, en les activitats o en el desenvolupament, perquè

l'alumne siga capaç de continuar aprenent de forma autònoma d'acord amb els objectius de la unitat.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
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8. Reconéixer les relacions entre les parts dels operadors d'un mecanisme més o menys complex,

proposant possibilitats de millora.

9. Construir  models  de  mecanismes,  utilitzant  materials  diversos,  i  avaluar-los  convenientment,

realitzant les oportunes correccions per a aconseguir la millora del seu funcionament.

10. Identificar els operadors presents en les màquines de l'entorn.

11. Trobar l'operador més adequat a cada acció.

12. Conéixer la diferència entre energies renovables i no renovables.

13. Estudiar els combustibles fòssils com a font d'energia.

14. Explicar el funcionament del motor d'explosió de quatre temps i el motor de dos temps.

15. Interpretar adequadament esquemes que il·lustren el funcionament de la màquina de vapor, el

motor d'explosió o els motors a reacció.

UNITAT 4. ELECTRICITAT

OBJECTIUS

● Distingir entre corrent continu i corrent alterna, i els seus distints orígens.

● Introduir el concepte d'electromagnetisme i de generació d'electricitat per este mitjà.

● Definir les principals magnituds elèctriques.

● Familiaritzar l'alumne amb l'ús del polímetre.

● Presentar la llei d'Ohm.

● Transmetre el concepte de potència elèctrica i distints mètodes per a calcular-la.

● Mostrar les principals característiques elèctriques dels circuits sèrie, paral·lel i mixtos.

● Familiaritzar l'alumne amb el  muntatge de circuits senzills,  així  com amb l'ús de components

elèctrics senzills.

- 79 -



CONTINGUTS

Conceptes

● Corrent continu.

● Corrent alterna.

● Central elèctrica.

● Voltatge, intensitat i resistència elèctrica. Volt, ampere i ohm.

● Polímetre. Voltímetre, ohmímetro i amperímetre.

● La llei d'Ohm.

● Potència. Watt.

● Circuit sèrie, paral·lel i mixt.

● Interruptor, polsador i commutador.

● Relé.

Procediments, destreses i habilitats

● Realitzar muntatges elèctrics senzills.

● Interpretar esquemes elèctrics senzills.

● Realitzar mesures amb un polímetre.

● Resoldre problemes elèctrics en dissenys senzills.

● Resoldre problemes teòrics d'electricitat en circuits elèctrics senzills.

Actituds

● Apressí del caràcter científic, però relativament senzill, dels muntatges elèctrics.

● Interès per la construcció de circuits elèctrics.
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● Presa de consciència de la gran quantitat  d'elements elèctrics que ens rodegen en la nostra

activitat quotidiana.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència matemàtica

En esta unitat es treballa les equacions i les fraccions. Des del plantejament conceptual a la resolució

matemàtica.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

El coneixement dels fonaments bàsics d'electricitat i de les aplicacions derivades d'esta fa que esta

unitat contribuïsca de forma important a la consecució de les habilitats necessàries per a interactuar

amb  el  món  físic,  possibilitant  la  compressió  de  successos  de  manera  que  l'alumne  es  puga

desembolupar de forma òptima en les aplicacions de l'electricitat.

Tractament de la informació i competència digital

En la secció Racó de la lectura es treballa amb articles de premsa per a contextualitzar la informació

de la unitat en temes actuals relacionats amb la vida quotidiana de l'alumne. Es proposen algunes

pàgines web interessants que reforcen els continguts treballats en la unitat.

Competència social i ciutadana

Saber com es genera l'electricitat  i  les aplicacions d'esta fa  que l'alumne es forma en habilitats

pròpies de la vida quotidiana com: connexió de peretes, coneixement dels perills de la manipulació i

càlcul del consum.

Açò últim desenvolupa una actitud responsable sobre el consum d'electricitat. A més s’incideix en el

cara que és l'energia que proporcionen les piles.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

7. Diferenciar els conceptes de corrent continu i alterna.

8. Conéixer les tres principals magnituds elèctriques, i les unitats en què es mesuren.

9. Manejar amb soltesa un polímetre per a mesurar les principals magnituds d'un circuit elèctric.

10. Operar sòlidament amb la llei d'Ohm.
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11. Definir el concepte de potència i calcular-la en els elements d'un circuit senzill.

12. Muntar circuits senzills i predir el seu funcionament, tant de forma teòrica com de forma pràctica.

13. Complir certes mínimes normes de seguretat en els muntatges elèctrics.

UNITAT 5. ENERGIA

OBJECTIUS

● Conéixer els distints tipus de transformacions energètiques que es produïxen en els aparells que

utilitzem quotidianament quan tals aparells es posen en funcionament.

● Conéixer de quines maneres s'obté hui l'energia, i descriure el procés de transport i distribució de

l'energia elèctrica des dels centres de producció fins als llocs de consum.

● Identificar  les  característiques  i  el  mode  de  funcionament  dels  diferents  tipus  de  centrals

elèctriques que existixen.

● Repassar quines són les fonts d'energia més utilitzades en l'actualitat,  mostrant els principals

avantatges i desavantatges de cada una d'elles.

● Diferenciar  els  aparells que  consumixen una  gran  quantitat  d'energia  elèctrica  dels  de  baix

consum.

CONTINGUTS

Conceptes

● Mesura del consum elèctric. El quilovat hora.

● Tipus d'energia: mecànica, tèrmica, química, radiant, acústica i elèctrica.

● Transformacions de l'energia.

● Ús de l'energia elèctrica: producció, distribució i consum.

● Tipus de centrals elèctriques: hidroelèctrica, tèrmica de combustibles fòssils,
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● tèrmica nuclear, tèrmica solar, solar fotovoltaica, eòlica.

● Altres tipus de centrals elèctriques: mareomotrius, geotèrmiques i heliotérmicas.

● Energia de la biomassa.

Procediments, destreses i habilitats

● Interpretar esquemes sobre el funcionament de les centrals elèctriques.

● Identificar els diferents tipus d'energia i les seues transformacions més importants.

Actituds

● Valoració de l'enorme importància que ha tingut el desenvolupament de l'electricitat per al nostre

forma de vida actual en les societats industrialitzades.

● Foment d'hàbits destinats a disminuir el consum d'energia elèctrica.

● Interés per conéixer aquelles característiques d'un aparell elèctric que determinen el seu consum.

● Interés per conéixer el procés que se seguix en una central elèctrica per a generar electricitat.

● Sensibilitat cap a l'ús d'energies alternatives per a generar electricitat.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

El coneixement de les distintes fonts d'energia, la seua classificació i aprofitament és un contingut

fonamental  que  contribuïx  a  l'adquisició  d'esta  competència.  El  coneixement  sobre  la  forma  de

generar energia en les distintes centrals capacita a l'alumne per a entendre la interacció amb el món

físic.

Competència social i ciutadana
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Açò s'aconseguix desenvolupant en l'alumne la capacitat i  disposició per a aconseguir un entorn

saludable  i  una  millora  en  la  qualitat  de  vida,  per  mitjà  del  coneixement  i  anàlisi  crítica  de  la

repercussió  mediambiental  de  l'activitat  tecnològica  i  el  foment  de  les  actituds  responsables  de

consum racional.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

6. Identificar transformacions d'energia en aparells elèctrics que utilitzem quotidianament.

7. Descriure  el  funcionament  bàsic  de  les  principals  centrals  elèctriques en funcionament  en  el

nostre país.

8. Comparar els procediments emprats per a produir energia elèctrica en les diferents centrals.

9. Classificar  els  aparells elèctrics que  utilitzem diàriament en funció de la  seua elevat  o reduït

consum d'energia.

10. Descriure com es du a terme el transport d'energia elèctrica des de les centrals elèctriques fins

als llocs de consum.

UNITAT 6. DISSENY GRÀFIC AMB ORDINADOR

OBJECTIUS

● Saber diferenciar mapes de punts d'imatges vectorials.

● Aprendre a manejar diverses aplicacions informàtiques d'ús comú, com les aplicacions de dibuix

vectorial i les de retoc fotogràfic.

● Identificar els diferents tipus d'aplicacions informàtiques emprades per a dur a terme tasques

diferents.

● Conéixer les possibilitats que oferixen per al dibuix les aplicacions de dibuix vectorial.

● Identificar els diversos elements que apareixen en la pantalla d'un ordinador quan es treballa amb

aplicacions  destinades  al  dibuix  i  al  disseny  gràfic:  imatge,  informació  sobre  la  mateixa,

ferramentes….
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● Saber quines són les formes que existixen en l'actualitat  d'obtindre imatges en format digital

susceptibles de ser manipulades en un ordinador.

● Aprendre a catalogar conjunts de fotografies digitals.

● Conéixer les ferramentes informàtiques bàsiques empleades en el disseny industrial.

CONTINGUTS

Conceptes

● Mapes de punts.

● Dibuixos vectorials.

● Aplicacions per al tractament d'imatges.

● Qualitat de les imatges digitals.

● Formats d'arxius gràfics.

● Creació d'imatges amb Draw.

● Compressió d'imatges digitals.

● Retoc bàsic d'imatges digitals.

● Introducció al CAD.

● Maneig bàsic de QCad.

Procediments, destreses i habilitats

● Diferenciar les aplicacions de dibuix vectorial de les aplicacions de retoc fotogràfic.

● Manejar una aplicació de dibuix vectorial.

● Manejar una aplicació de retoc fotogràfic.

● Diferenciar arxius gràfics comprimits en distinta mesura en funció de la seua qualitat.
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● Utilitzar QCad per a elaborar dibuixos senzills.

● Organitzar àlbums d'imatges digitals.

Actituds

● Valoració de l'aportació de distint tipus de programari en el món de la informàtica.

● Interés per conéixer els últims avanços en el món de la informàtica, com la compressió d'arxius

gràfics i la seua aplicació en el món de la fotografia i del vídeo.

● Apreci de les fotografies digitals i d'altres creacions artístiques dels altres, respectant els seus

gustos i opinions.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

En la secció Racó de la lectura es treballen de forma explícita els continguts de relacionats amb

l'adquisició de la competència lectora, a través de textos amb activitats d'explotació.

Competència matemàtica

En l'apartat dedicat al dibuix tècnic els alumnes han de prestar especial atenció a les mesures de les

peces dibuixades, sobretot a l'hora d'acotar les dimensions d'un dibuix.

Tractament de la informació i competència digital

Qualsevol ciutadà es se maneja càmeres digitals o telèfons mòbils capaços de prendre imatges fixes

o en moviment. En este punt, la present unitat ha de servir com a punt de partida, sobretot a l'hora de

valorar la resolució i la qualitat d'una imatge digital i les seues possibilitats d'impressió.

Competència cultural i artística

La fotografia és un art. La fotografia digital també ho és. Al llarg de la unitat s'oferixen consells per a

crear imatges. En uns casos, com a l'hora de manejarse Draw, la creativitat està limitada, encara que

sempre és possible descobrir el «talent artístic» dels alumnes i alumnes.

Competència per a aprendre a aprendre
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En  el  maneig  d'aplicacions  informàtiques  l'autoaprenentatge  és  essencial.  Al  llarg  de  la  unitat,

s'inclouen diversos Procediments que mostren als alumnes com realitzar tasques senzilles emprant

aplicacions relacionades amb el tractament digital de la imatge.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Diferenciar els mapes de punts de les imatges vectorials.

2. Realitzar dibuixos geomètrics i artístics usant alguna aplicació senzilla de disseny gràfic.

3. Manejar una aplicació de disseny gràfic.

4. Manejar imatges digitals utilitzant alguna aplicació específica.  

5. Guardar arxius gràfics amb distints graus de compressió, assenyalant les diferències.

UNITAT 7. EL FULL DE CÀLCUL

OBJECTIUS

● Conéixer quines són les capacitats d'un full de càlcul.

● Identificar els diferents menús, icones, etc., que apareixen en la pantalla d'un ordinador quan es

treballa amb un full de càlcul.

● Aprendre a manejar un full de càlcul amb soltesa per a realitzar amb ella les funcions bàsiques.

● Saber  en  quins  àmbits  s'utilitza  un  full  de  càlcul:  entitats  bancàries,  laboratoris  científics,

departaments de comptabilitat en qualsevol empresa, etc.

● Aplicar els continguts apresos en la unitat als problemes que ens sorgixen en la vida  real. Per

exemple, a l'hora d'analitzar les dades numèriques procedents d'un experiment.

● Saber com generar gràfics a partir de les dades d'una taula emprant un full de càlcul.

● Repassar continguts referents al format del text que ja es van estudiar al parlar de processadors

de textos i aplicar-los a l'hora de manejar un full de càlcul.

● Saber emprar un full de càlcul per a gestionar bases de dades senzilles (llistí telefònic, etc.).

CONTINGUTS
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Conceptes

● Programari ofimático: els fulls de càlcul.

● El full de càlcul OpenOffice.org Calc.

● Format de les cel·les. Format de text. Format de nombre. Format de moneda. Format de data.

● Fórmules i funcions.

● Gràfics.

● Impressió de documents amb un full de càlcul.

Procediments, destreses i habilitats

● Resoldre problemes emprant fulls de càlcul.

● Identificar els elements que apareixen en la pantalla quan emprem un full de càlcul.

● Decidir el tipus de gràfic que millor s'adapta a les dades numèriques que volem representar.

● Imprimir conjunts de dades numèriques, gràfics o taules buides manejant-te un full de càlcul.

● Analitzar, per mitjà de l'ús d'un full  de càlcul, les tarifes corresponents a diverses companyies

telefòniques per a comprovar quina resulta més avantatjosa, econòmicament parlant.

Actituds

● Interés per conéixer algunes aplicacions de programari que no estem habituats a emprar.

● Gust per l'orde a l'hora de manejar gràfics i/o grans quantitats de dades numèriques.

● Apreci per la important labor de certes aplicacions informàtiques en determinats àmbits laborals.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

- 88 -



En la secció Racó de la lectura es treballen de forma explícita els continguts de relacionats amb

l'adquisició de la competència lectora, a través de textos amb activitats d'explotació.

Competència matemàtica

Al llarg de tota la unitat s'utilitza un full de càlcul, una ferramenta emprada fonamentalment com a

suport a l'hora de realitzar càlculs o d'elaborar representacions matemàtiques de conjunts de dades.

L'ús de fórmules en un full de càlcul servirà per a reforçar l'aprenentatge també en altres matèries,

com la física, la química, la biologia o la geografia.

Els coneixements adquirits han de servir perquè els alumnes recórreguen a la utilització d'un full de

càlcul en l'estudi de diferents matèries:

● Anàlisi de les dades extretes d'experiments científics.

● Maneig de dades estadístiques.

● Elaboració de diagrames.

Tractament de la informació i competència digital

El tractament automàtic de dades numèriques va ser la primera aplicació de la informàtica. Encara

que el full de càlcul no és la ferramenta més empleada en àmbits domèstics (un navegador o un

processador  de  textos  s'empren més  sovint),  per  a  l'estudiant  té  un  interés  especial,  perquè li

permetrà simplificar notablement certes tasques repetitives, al mateix temps que posa al seu abast

ferramentes que li resultaran útils, per exemple, a l'hora d'interpretar gràfics diversos que apareixen

assíduament en els mitjans de comunicació.

Competència per a aprendre a aprendre

En  el  maneig  d'aplicacions  informàtiques  l'autoaprenentatge  és  essencial.  Al  llarg  de  la  unitat,

s'inclouen diversos Procediments que mostren als alumnes com realitzar tasques senzilles emprant

aplicacions relacionades amb maneig de dades numèriques i la seua representació gràfica.

Autonomia i iniciativa personal

És interessant motivar els alumnes perquè tinguen curiositat  per aprendre a utilitzar ferramentes

informàtiques noves, com els fulls de càlcul, que molts d'ells desconeixen.
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CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Realitzar càlculs amb funcions senzilles en un full de càlcul.

2. Representar gràficament les dades d'una taula.

3. Triar un tipus de gràfic o un altre en funció de les dades que es representen en un full de càlcul.

4. Imprimir taules i gràfics.

5. Variar el format de les cel·les, utilitzant criteris que permeten diferenciar les dades introduïdes per

l'usuari d'aquells que calcula l'aplicació, per exemple.

6. Triar el format de les cel·les (data, nombre, etc.) que millor s'adapta a les dades introduïdes.

7. Aplicar allò que s'ha aprés en esta unitat a l'hora de resoldre alguns problemes de geografia,

matemàtiques, física, química o tecnologia.

8. Variar el format numèric de les cel·les i explicar les variacions que s'observen en la pantalla quan

es recalculen les dades amb un format diferent.

UNITAT 8. XARXES INFORMÀTIQUES: INTERNET

OBJECTIUS

● Saber definir una xarxa informàtica.

● Saber com es transmeten les dades en una xarxa.

● Aprendre a diferenciar i a classificar xarxes informàtiques segons diferents criteris.

● Conéixer quin és el maquinari emprat per a comunicar entre si dos o més ordinadors.

● Aprendre com es disposen i  es connecten els diferents dispositius que conformen una xarxa

informàtica.

● Aprendre a configurar xarxes informàtiques, tant en Windows com en Linux.

● Conéixer com s'ha produït el naixement i la posterior evolució de la xarxa Internet.

● Entendre com funciona Internet i com té lloc el flux d'informació a través de la mateixa.
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● Saber com funcionen les xarxes de banda ampla i els avantatges que aporten a la comunicació

en Internet.

● Ser capaços de configurar una connexió a Internet.

CONTINGUTS

Conceptes

● Xarxes informàtiques. Usuaris, dominis i grups de treball.

● Estructura client-servidor.

● Transmissió de dades en xarxes informàtiques. Col·lisions.

● Tipus de xarxes d'ordinadors. Xarxes LAN, MAN i WAN. Classificació.

● Xarxes cablejades (Ethernet) i xarxes sense fil. Dispositius wifi.

● Maquinari  necessari  per  a  muntar  una  xarxa:  adaptadors  de  xarxa,  routers,  concentradores,

commutadors, punts d'accés, ponts, repetidors, passarel·les…

● Configuració de xarxes informàtiques en Windows i Linux.

● Història i evolució d'Internet.

● L'estructura d'Internet i el seu funcionament. Les adreces IP.

● Els dominis. Adjudicació de dominis.

● Els distints tipus de connexions a Internet: xarxa telefònica bàsica, RDSI,  ADSL, cable, satèl·lit,

banda ampla sense fil i PLC.

Procediments, destreses i habilitats

● Interpretar esquemes que mostren com té lloc el flujo de dades en una xarxa informàtica.

● Identificar els dispositius necessaris per a muntar una xarxa informàtica.

● Configurar xarxes i compartir recursos en Windows i Linux.
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● Buscar informació per a dissenyar una xarxa domèstica, cablejada o bé sense fil (de tipus wifi).

● Crear una xarxa LAN o WLAN.

● Identificar els elements físics (cablejat, mòdem, router…) que configuren la connexió física a la

xarxa Internet.

● Configurar una connexió a Internet.

Actituds

● Valoració de la importància d'Internet en la societat actual i dels esforços que han realitzat moltes

persones des de fa diverses dècades per a aconseguir que Internet funcione a nivell mundial.

● Actitud crítica davant de les informacions presents en la Xarxa.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

La presència de diferents tipus de gràfics al llarg de tota la unitat ha de servir, a més, per a reforçar la

comprensió d'estos elements.

Competència matemàtica

És útil  presentar  el  sistema de numeració binari,  ja  que és  la  base del  tractament  digital  de  la

informació.

Tractament de la informació i competència digital

La presència de xarxes ha sigut, probablement,  el  fet que més ha transformat la nostra societat

occidental en els últims anys. Al principi, les xarxes s'empraven només per a transmetre informació.

Ara, han permés formar una immensa comunitat en què la comunicació és quasi instantània entre

dos regions qualssevol del planeta.

Competència social i ciutadana

Ja que les xarxes informàtiques ens permeten entaular contacte fàcilment amb moltes persones, és

imprescindible respectar les opinions dels altres. I, sobretot, tenint en compte que Internet posa en

contacte directe a persones que tenen entorns culturals molt dispars.  
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Competència per a aprendre a aprendre

En  el  maneig  d'aplicacions  informàtiques  l'autoaprenentatge  és  essencial.  Al  llarg  de  la  unitat,

s'inclouen  diversos  Procediments  que  mostren  als  alumnes  com  realitzar  tasques  senzilles

destinades a la comprensió del funcionament de les xarxes informàtiques.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Conéixer i comprendre el funcionament d'una xarxa de comunicacions entre ordinadors.

2. Utilitzar adequadament diferents dispositius necessaris per a muntar una xarxa informàtica.

3. Distingir dos o més xarxes informàtiques tenint en compte diferent criteris: tipus de medi físic que

connecta els diversos equips de la xarxa, topologia de la xarxa, àrea que comprén la mateixa, etc.

4. Muntar i desmuntar físicament una xarxa informàtica d'àrea local (LAN o WLAN).

5. Avaluar els avantatges i inconvenients de distintes connexions a Internet.

6. Descriure l'estructura i el funcionament de la xarxa Internet.

7. Conéixer les xarxes de banda ampla i descriure el seu funcionament.

8. Configurar una connexió a Internet.

UNITAT 9. INTERNET I COMUNICACIÓ

OBJECTIUS

● Recordar els principals servicis d'Internet, així com la seua importància relativa:

● Correu electrònic. Tipus, protocols, servidors i clients.

● Sistemes per a comunitats: fòrums, grups de notícies (news) i llistes de distribució.

● Comunicació en temps real: xats, sistemes de missatgeria instantània i sistemes de comunicació

multimèdia.

● Presentar l'impacte produït pel canvi en les comunicacions des de 1992.

● Analitzar els nous grups i les noves relacions: les comunitats virtuals.

● Mostrar l'estructura web: servidor, navegador i pàgines web.

- 93 -



● Aprendre a utilitzar amb soltesa programes gestors del correu electrònic.

● Manejar el correu electrònic via web.

● Conéixer les normes bàsiques de comportament a l'hora de participar en fòrums de discussió.

CONTINGUTS

Conceptes

● Veïnatge universal i comunitats virtuals.

● Comunicació sincrònica i asíncrona.

● Correu electrònic, webmail. Arxius adjunts i emoticonos.

● Fòrums, grups de notícies (news) i llistes de distribució.

● Xat, missatgeria instantània, webcam.

● Pàgina web, servidor, URL.

● L'ordinador: un nou mitjà de comunicació. Els servicis de comunicació que oferix Internet.

PROCEDIMENTS, destreses i habilitats

● Manejar amb soltesa un programa client de correu electrònic.

● Reconéixer i utilitzar correctament les categories i informació d'un fòrum, d'un grup de notícies.

● Associar-se a una llista de distribució.

● Usar amb destresa un servici de xat i un sistema de missatgeria instantània.

● Analitzar  els  diferents  elements  que  formen  part  d'una  pàgina  web:  text  escrit,  animacions,

imatges fixes, vídeos, arxius d'àudio…

● Utilitzar el correu via web usant algun portal d'Internet.

● Participar en fòrums de discussió sobre un tema d'interés.
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● Controlar i eliminar el correu fem.

Actituds

● Actuació amb precaució davant dels diversos perills que presenta Internet: correu electrònic no

desitjat, ús fraudulent en les transaccions econòmiques, virus, etc.

● Foment per la crítica de la informació obtinguda d'Internet i verificació del seu origen.

● Respecte per les opinions dels altres al participar en fòrums de discussió en la Xarxa.

● Actitud  crítica  davant  dels  problemes  d'Internet  i  de  les  comunicacions  globals,  sobretot  en

qüestions de seguretat (virus informàtics, correu electrònic no desitjat, etc.).

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

A través de textos amb activitats d'explotació, en la secció Racó de la lectura es treballen de forma

explícita els continguts de relacionats amb l'adquisició de la competència lectora.

Tractament de la informació i competència digital

Internet oferix diferents servicis amb què accedir a la informació. El correu electrònic, a més de la

www ja estudiada a fons en cursos anteriors, és el servici més utilitzat. És el  mitjà pel que podem

enviar i rebre informació d'una manera més directa.

En la secció Racó de la lectura es proposen algunes pàgines web interessants que reforcen els

continguts treballats en la unitat.

Competència social i ciutadana

Un dels problemes d'Internet és el més  ús que determinades persones fan d'elles. El  spam és un

problema prou greu. Moltes persones reben cada dia una quantitat de missatges no desitjats que

supera al nombre de missatges útils. Encara que s'estan desenvolupant ferramentes informàtiques

destinades a gestionar  este  correu no desitjat,  és  imprescindible  adoptar  un  comportament  que

permeta reduir-ho.
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D'altra  banda,  el  desenvolupament  d'Internet  ha  afavorit  al  seu  torn  el  desenvolupament  del

programari  lliure,  perquè desenes,  cents  o  milers  de  persones  en tot  el  món  col·laboren  per  a

aconseguir  un  producte  gratuït  que  tot  el  món  pot  emprar.  L'enciclopèdia  on-line Wikipedia és,

potser, l'exemple més significatiu.

Competència per a aprendre a aprendre

En  el  maneig  d'aplicacions  informàtiques  l'autoaprenentatge  és  essencial.  Al  llarg  de  la  unitat,

s'inclouen diversos Procediments que mostren als alumnes com realitzar tasques senzilles emprant

aplicacions  relacionades  amb  la  comunicació  emprant Internet:  correu  electrònic,  missatgeria

instantània…

CRITERIS D'AVALUACIÓ

● Enumerar i descriure amb cert detall els servicis que oferix Internet.

● Utilitzar el correu electrònic, un servici de xat, la missatgeria instantània o un fòrum.

● Enviar i rebre correus electrònics amb un programa-client de correu i via web.

● Controlar i identificar el correu fem o spam que arriba a un ordinador.

TEMPORALITZACIÓ DE CONTINGUTS.  

PRIMERA AVALUACIÓ TEMES:    

4. Electricitat.

7.  Full de càlcul.

PROJECTE: Construcció D’ OPERADORS MECÀNICS/ELÈCTRICS

SEGONA AVALUACIÓ TEMES:

                     3.  Mecanismes i màquines.      

                      6. Disseny gràfic per ordinador i metrologia.

PROJECTE: CONSTRUCCIÓ D'UN ROBOT 
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TERCERA AVALUACIÓ TEMES:

5. Energia.

2. Plàstics

8. Xarxes informàtiques: internet

9. Internet i comunicació.

PROJECTES: CONSTRUCCIÓ D’UNA LÀMPARA / CONSTRUCCIÓ ASCENSOR O

PONT LLEVADÍS 

Distribució temporal

Les Unitats es desenvoluparan aproximadament en 22 hores lectives per cada trimestre lectiu del

curs.

- Desenvolupament teòric: 6 hores.

- Activitats  teórico-pràctiques d’experimentació  (utilització  de  recursos informàtics,  anàlisi  de

materials, ferramentes, maquines i operadors, etc.): 6 hores.

- Construcció de la proposta de projecte o/y pràctiques : 10 hores.

AVALUACIÓ  

L´avaluació se efectuarà de la següent manera:

a) Avaluació Inicial. Permetrà saber quins són els coneixements previs dels alumnes per a que

d´aquesta  forma  se  puga  decidir  l´enfocament  didàctic,  grau  de  profunditat  de

desenvolupament dels continguts, etcètera.

b) Avaluació  Formativa.  En  el  transcurs  del  procés  educatiu  els  alumnes  i  les  situacions  i

plantejaments es van adaptant i modificant, pel que durant tot aquest procés es pot recollir

informació per adequar-la a una contextualització personal, i determinar si els/les alumnes han
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aconseguit o no els objectius didàctics plantejats.

A l´àrea de tecnologia, i concretant més, el sistema d´avaluació proposat, per avaluar als alumnes se

tindrà en compte:

● L´avaluació inicial.

● El treball en grup sobre el projecte i activitats (memòria).

● El grau de participació a l´aula.

● L´actitud positiva a classe, tant teòrica com pràctica.

● Els conceptes. Mitjançant proves escrites, exercicis. etcètera.

● Els procediments (observació diària).

● Les actituds (observació diària).

● El quadern i treballs de classe (individual).

● Etcètera.

A. CRITERIS D´AVALUACIÓ PER A 3R D´ESO

Els criteris d´avaluació plantejats per a aquest tercer curs d´ESO són els següents:

1. Realitzar un projecte tècnic, en què s’analitze el context, es proposen solucions alternatives i es

desplegue la més adequada.

2.  Elaborar  els  documents  tècnics  necessaris  per  a  redactar  un  projecte  tècnic,  per  mitjà  del

llenguatge escrit i gràfic apropiat.

3. Realitzar les operacions tècniques previstes en el projecte tècnic incorporant criteris d’economia,
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sostenibilitat i seguretat; valorar les condicions de l’entorn de treball.

4.  Usar l’ordinador com a ferramenta per a elaborar, desenrotllar i  difondre un projecte tècnic, a

través de fulls de càlcul que incorporen fórmules i gràfiques.

5. Instal·lar,  desinstal·lar  i  actualitzar  programes  i  realitzar  tasques  bàsiques  de  manteniment

informàtic. Utilitzar i compartir recursos en xarxes locals.

6. Realitzar dibuixos geomètrics i artístics utilitzant algun programa de dibuix gràfic senzill.

7. Utilitzar vistes, perspectives, escales, acotació i normalització per a plasmar i transmetre idees

tecnològiques i representar objectes i sistemes tècnics.

8. Crear una base de dades senzilles; actualitzar i modificar una base de dades ja creada. Localitzar

informació utilitzant un gestor de bases de dades.

9. Utilitzar aplicacions de disseny assistit per ordinador per a la realització de croquis normalitzats.

10. Conéixer les propietats bàsiques dels plàstics com a materials tècnics, la seua classificació, les

seues aplicacions més importants; identificar-los en objectes d’ús habitual i usar les seues tècniques

bàsiques de conformació i unió de manera correcta i amb seguretat.

11.  Conéixer  les  propietats  bàsiques  dels  materials  de  construcció,  les  seues  aplicacions  més

importants, la seua classificació, les seues tècniques de treball i ús, i identificar-los en construccions

ja acabades.

12. Dissenyar, simular i realitzar muntatges de circuits elèctrics senzills, de corrent continu, utilitzant

piles,  interruptors,  resistències,  peretes,  motors,  electroimants  i  relés,  com  a  resposta  a  un  fi

predeterminat.

13. Descriure les parts i el funcionament de les màquines elèctriques bàsiques.

14. Descriure i utilitzar l’electromagnetisme en aplicacions tecnològiques senzilles.

15. Utilitzar correctament les magnituds elèctriques bàsiques, els seus instruments de mesura i la

seua simbologia.

16. Muntar un circuit electrònic senzill utilitzant, almenys, díodes, transistors i resistències, a partir

d’un esquema predeterminat.

17. Usar Internet com a mitjà actiu de comunicació intergrupal i publicació d’informació.

18. Conéixer i valorar els diferents models de propietat i distribució del software i de la informació en

general.

19. Descriure esquemàticament els sistemes de telefonia, ràdio, televisió i satèl·lits civils, els seus

principis bàsics de funcionament i conéixer els aspectes pràctics més importants per a l’usuari.

20. Conéixer els distints mitjans de producció, transformació i transport de l’energia elèctrica.

21. Descriure esquemàticament el funcionament i tipus de centrals productores d’energia.

- 99 -



22. Descriure esquemàticament els sistemes tècnics per a l’aprofitament de les energies renovables.

23. Conéixer i valorar l’impacte mediambiental de la generació, transport, distribució i ús de l’energia,

fomentant una eficiència i un estalvi energètic majors.

24. Identificar automatismes en sistemes tècnics quotidians, diferenciant els seus elements bàsics.

25. Muntar, utilitzant sistemes mecànics i elèctrics, un robot senzill amb capacitat de moviment dirigit.

26. Realitzar diagrames de flux senzills i conéixer les ordes més utilitzades en els programes de

control.

27.  Reconéixer  l’impacte  que sobre  el  medi  té  l’activitat  tecnológica  i  comprovar  els  beneficis  i

necessitat de l’aplicació de tecnologies correctores per a aconseguir un desenrotllament sostenible.

B. SOBRE LA QUALIFICACIÓ

En l'àrea de Tecnologia, els continguts procedimentals i actitudinals tenen tanta rellevància

com els conceptes. 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 PROCEDIMENTALS: 80%

- Pràctiques i activitats diàries.

- Llibreta de classe

- Funcionament, acabat, ajustament a les condicions inicials, millora del disseny, originalitat,

etc.

- Realització de dissenys, làmines de dibuix i exercicis.

 c) Continguts actitudinals: 20%

- Lliurament dels treballs en el termini acordat.

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

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

- Actituds favorables envers l'assignatura:
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● 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

- De la nota d’actitud es descomptarà:

1. 0,2 punts per cada retard

2. 0,5 punts per cada falta no justificada (les faltes s’ha de justificar degudament en

el termini d’una setmana des de que l’alumne s’incorpora a classe)

3. 1 punt per cada amonestació

A més, 3 dies sense fer els deures i/o sense portar el material de classe descomptarà mig

punt de la nota final. 

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

35 % de la seua ponderació.

C. CRITERIS DE PROMOCIÓ

L'alumne/a promocionarà l'assignatura si obté una qualificació d'aprovat (suficient, bé, notable

o excel·lent)  en la  tercera i  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,
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seguint el criteri de ponderació esmentat abans.

D. CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Prova extraordinària.  Els alumnes que no hagen superat l'assignatura en ´última sessió d

´avaluació realitzaran una prova extraordinària.

Consistirá en:

1.- Entrega d’un dossier d’activitats de recuperació.

i 2.- Realització d’un examen

DOSSIER

El  dossier  d’activitats  de  recuperació  s’ha  de  descarregar  de  la  pagina  web  del  Centre

(http://WWW.iesbenicassim.es /) accedint a l’aula virtual. Cal realitzar TOTES les activitats el millor

possible. Les pàgines on es realitzen les activitats seran de quadrets o folis blancs, han d'entregar-se

numerades, netes i dins d'un forret de plàstic.

Les activitats  hauran d'entregar-se OBLIGATÒRIAMENT abans de la realització del examen

com a requisit per a poder iniciar l’ examen.

EXAMEN

En aquest examen es valoraran els continguts conceptuals de la matèria impartida  al llarg del

curs, mitjançant control escrit.

QUALIFICACIÓ

La prova extraordinaria de febrer es valorarà en:

30% el dossier d’activitats

70% l’examen escrit

Per a realitzar aquesta mitjà ponderada cal superar en un 33,3% cada un dels dos apartats.

Es a dir, cada apartat es puntuarà de 0 a 10 i cal obtindre un mìnim de 3,3 punts per a relitzar la

mitjà; En cas contrari la qualificació será insuficient..

Prova extraordinaria pendents. Els alumnes de quart amb la matèria de tecnologia pendent de
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primer,  segon, i/o tercer realitzaran una prova extraordinària per a recuperar la matèria pendent

durant el curs; aquesta prova consistirá en la realització d’un examen. Es manté aquest curs el criteri

del Departament de aprovar el curs pendent si aprova les dos primeres avaluacions del nivell on es

trova en el present curs.

CONTINGUTS TRANSVERSALS  

El desenvolupament dels continguts científics i tècnics, així com la pròpia metodologia utilitzada a l

´àrea  de  tecnologia,  possibiliten  el  desenvolupament  en  l´alumnat  d´altres  capacitats  que

complementen  la  seua  formació.  D´aquesta  forma  es  potenciaran  valors  de  llibertat,  solidaritat,

tolerància  i  respecte  cap  a  les  altres  persones,  cultures  i  societats  en  general,  a  través  dels

continguts  de  les  àrees  transversals  esmentades  anteriorment,  i  altres  com l´educació  per  a  la

democràcia o per a la construcció europea, l´educació intercultural, l´educa-ció per als drets humans,

etc. o inclòs l´educació vària. Continguts que, a nivell actitudinal, es troben implícits en les diferents

Unitats didàctiques i es relacionen a continuació:

1. Educació moral i cívica.

2. Educació per a la pau.

3. Educació per al consumidor.

4. Educació per a la igualtat.

5. Educació ambiental.

6. Educació sexual.

7. Educació per a la salut.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

El tractament a la diversitat es recull en diferents formes:

1. Una de les millors estratègies per a la integració de l´alumnat amb determinats problemes d

´aprenentatge és implicar-los en les mateixes tasques que la resta del grup, amb distints

nivells de suport i exigència.
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2,  La  possibilitat  de  distints  nivells  de  profundització  en  moltes  de  les  activitats  i  projectes

proposats permetrà d´atendre demandes de caràcter més profund per part d´aquells alumnes

amb nivells de partida i/o capacitats més avançades o amb un major interès sobre el tema

estudiat.

3, Les diferents activitats que es plantegen intenten connectar amb els coneixements que els

alumnes  han  adquirit  amb  anterioritat.  Normalment,  es  comença  amb  un  repàs  dels

continguts bàsics tractats en els cursos anteriors o comprovant els coneixements previs que

tenen els alumnes sobre un bloc de continguts, l´anàlisi del qual es va a efectuar per primera

vegada. Això permet al professorat d´establir, d´una manera contínua i dins d´aquest procés,

les bases de tots els continguts necessaris per a aquells alumnes amb deficiències en aquest

sentit. D´aquesta forma s´aborda un ensenyament individualitzat i adaptat a les necessitats

concretes de cada alumne.

4,  S´ofereixen  procediments  de  indagació  o  exploració  dels  diferents  continguts  a  nivell

conceptual, procedimental o actitudinal, per a fer possible la detecció del nivell de partida

dels alumnes sobre un tema en concret.

5.  L´emprament de les noves tecnologies,  la manipulació i  l´anàlisi  d´objec-tes,  el  disseny, la

construcció i aplicació de sabers per a la realització dels diferents projectes, etcètera no és

un àmbit en el que s´ aconsegueixen  ràpids avançaments com efecte immediat d´un gran

esforç individual. Això implica que no es puga establir un mètode apressat de recuperació

per  als/les  alumnes  que  arriben  a  aquest  cicle  amb  deficiències  de  tipus  constructiu,

manipulatiu i de coneixements tècnics-pràctics. Es proposa, en aquest sentit, un intercanvi

de sabers amb altres companys, a base de treballs en grups organitzats, tant en les activitats

concretes d´aquestos com en les elaborades en el text de tipus individual, de forma que l

´alumne, per si mateix i amb el suport del professor, siga capaç de progressar en aquelles

matèries on els seus conceptes previs siguen insuficients. En aquestes activitats, és factible

utilitzar diverses estratègies d´actuació que permetran un progrés individual de l´alumne.

D´altra  banda,  cal  indicar  que  totes  les  activitats  plantejades  tenen  un  únic  objectiu  comú,

desenvolupar  al  màxim  les  capacitats  individuals  de  l´alumnat,  mitjançant  activitats  distintes  i

atractives. Se intenta d´aquesta forma aconseguir que els alumnes participen activament en la seua

formació, integrant els diferents sabers en els projectes i activitats que es desenvolupen, amb la fi no

solament d´aconseguir una formació tecnològica adequada sinó també que aquesta contribuisca en
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la formació integral de l´alumne com a persona.

PROGRAMA DE MILLORA DE L'APRENENTATGE I EL RENDIMENT  

Objectius

1. Presentar i desenrotllar un projecte tècnic senzill, analitzant el context, proposant solucions.

2. Presentar els documents tècnics necessaris per a redactar un projectet.

3. Aprendre a realitzar les operacions previstes en el projecte tècnic incorporant criteris d’economia,

sostenibilitat i seguretat.

4. Saber executar treballs pràctics, d’experimentació, demostració, etc., de diverses disciplines.

5. Realitzar tasques bàsiques de manteniment informàtic.  Utilitzar i  compartir  recursos en xarxes

locals.

6. Conéixer l’ordinador com a ferramenta de treball en pràctiques i projectes.

7. Recordar la utilització de vistes, perspectives, escales, acotacions i normalitzacions per a plasmar i

transmetre idees tecnològiques i representar objectes i sistemes tècnics.

8. Saber utilitzar el calibre correctament en el context d’un projecte tècnic.

9. Comprendre les propietats bàsiques dels plàstics com a materials tècnics, la seua classificació, les

seues aplicacions més importants i identificar-los en objectes d’ús habitual.

10.  Analitzar  les  propietats  bàsiques  dels  materials  de  construcció,  les  seues  aplicacions  més

importants, la seua classificació, i identificar-los en construccions ja acabades.

11. Saber dissenyar, simular i realitzar muntatges de circuits elèctrics senzills, en corrent continu,

emprant piles, interruptors, resistències, peretes, motors, electroimants i relens, com a resposta a un

fi predeterminat.

12. Aprendre les parts i el funcionament de les màquines elèctriques bàsiques.

13. Comprendre l’electromagnetisme en aplicacions tecnològiques senzilles.

14. Desenrotllar destreses per a utilitzar correctament les magnituds elèctriques bàsiques, els seus

instruments de mesura i la seua simbologia.

15.  Aprendre  a  muntar  un  circuit  electrònic  senzill  emprant,  almenys,  díodes,  transistors  i

resistències, a partir d’un esquema predeterminat.

16.  Aplicar  adequadament  les  TIC  en  la  cerca  d’informació  per  a  la  resolució  dels  diferents

problemes plantejats.
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17. Utilizar els fòrums, ferramentes col·laboratives, blocs,  wikis,  web 2.0 i xat com a mitjà actiu de

comunicació intergrupal i publicació d’informació.

18. Valorar els diferents models de propietat i distribució del programari i de la informació en general.

19.  Explicar  bàsicament  els  sistemes de telefonia,  ràdio  i  televisió,  els  seus principis  bàsics  de

funcionament i conéixer els aspectes pràctics més importants com a usuari crític i responsable.

20. Aprendre els distints mitjans de producció, transformació i transport de l’energia elèctrica.

21.  Explicar  bàsicament  el  funcionament  i  tipus  de  centrals  productores  d’energia,  així  com els

aspectes més importants del transport i de la distribució.

22. Recordar els sistemes tècnics per a l’aprofitament de les energies renovables.

23. Valorar l’impacte mediambiental de la generació, transport, distribució i ús de l’energia, fomentant

una major eficiència i estalvi energètic.

24. Comprendre el desenrotllament sostenible i potenciar hàbits que el propicien relacionant-lo amb

l’activitat tecnològica.

25.  Analitzar  l’impacte  que  produïx  sobre  el  medi  natural  l’activitat  humana  i  la  necessitat  de

gestionar eficientment els recursos naturals i els residus generats.

26. Adquirir coneixements bàsics de la xarxa productiva de la zona; analitzar objectes i sistemes

productius típics de la Comunitat Valenciana.

27. Saber interpretar la futura vida laboral de l’alumnat a partir dels aspectes més rellevants del món

empresarial i professional.

28. Manejar les normes de seguretat bàsiques, les mesures de protecció i l’ergonomia en l’activitat

laboral; valorar les condicions de l’entorn de treball.

Continguts

Bloc 1. Procés de resolució de problemes tecnològics

- Documents tècnics necessaris per a elaborar un projecte que satisfaça les necessitats plantejades.

- Disseny, planificació i construcció de prototips per mitjà de l’ús de materials, ferramentes i tècniques

estudiades.

- Anàlisi i valoració de les condicions de l’entorn de treball. Aplicació de les normes de seguretat a

l’aula taller.

- Desenrotllament de treballs pràctics, d’experimentació, de demostració, etc.

Bloc 2. Maquinari i programari

-  Instal·lació,  desinstal·lació  i  actualització  de  programes.  Realització  de  tasques  bàsiques  de
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manteniment del sistema. Gestió de recursos compartits en xarxes locals.

- Utilització pràctica, racional, eficient i responsable de les TIC per a la realització de treballs: ús de

processador de textos, full  de càlcul  i  ferramentes gràfiques per a l’elaboració,  desenrotllament i

difusió del projecte i altres treballs i informacions.

Bloc 3. Tècniques d’expressió i comunicació

- Sistemes senzills de representació. Vistes i perspectives.

- Proporcionalitat entre dibuix i realitat. Escales.

- Acotació.

- Metrologia i instruments de mesura de precisió: coneixement i ús del calibre.

Bloc 4. Materials d’ús tècnic

-  Introducció  als  plàstics  més  utilitzats  en  el  món  contemporani.  Classificació.  Propietats

característiques. Identificació en objectes d’ús habitual. Aplicacions industrials i en vivendes.

- Materials de construcció: petris i ceràmics. Propietats característiques. Identificació. Aplicacions.

- Treball en l’aula taller amb materials comercials i reciclatges.

Bloc 5. Electricitat i electrònica

- Llei d’Ohm. Potència i energia elèctrica.

- Circuit en sèrie i en paral·lel.

- Corrent continu i corrent altern. Estudi comparat.

- Electromagnetisme. Aplicacions: electroimant. Dinamo, motor de corrent continu, relé i alternador.

- Aparells de mesura: el polímetre. Realització de mesures senzilles.

- Muntatge de circuits típics en la llar.

- Introducció a l’electrònica bàsica: la resistència, el condensador, el díode i el transistor. Descripció

de components i muntatges bàsics.

- Valoració dels efectes de l’ús de l’energia elèctrica sobre el medi ambient.

Bloc 6. Tecnologies de la comunicació. Internet

- L’ordinador com a mitjà de comunicació intergrupal: comunitats i aules virtuals. Internet: fòrums,

blocs, wikis, web 2.0 i xats.

- Actitud crítica i responsable davant de la propietat i la distribució del programari i de la informació:

tipus de llicències d’ús i de distribució.

- Introducció a la comunicació amb fils i sense.

- Ús responsable de la telefonia, ràdio i televisió.

Bloc 7. Energia i la seua transformació

- Energia elèctrica: generació, transport i distribució.
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-  Centrals. Descripció i  tipus de centrals hidroelèctriques, tèrmiques i  nuclears.  Tractaments dels

residus.

- Energies renovables: sistemes tècnics per a l’aprofitament de l’energia eòlica, solar, mareomotriu i

biomassa. Importància de l’ús d’energies alternatives.

-  Energia  i  medi  ambient.  Eficiència  i  estalvi  energètic.  Impacte  mediambiental  de  la  generació,

transport, distribució i ús de l’energia.

Bloc 8. Tecnologia i societat

- Tecnologia de l’entorn. Anàlisi d’objectes i sistemes productius típics en la Comunitat Valenciana.

Estudi de fàbriques i indústries de la zona.

-  Desenrotllament  sostenible.  Impacte  ambiental,  gestió  dels  recursos naturals  i  tractament  dels

residus en l’activitat productiva.

- Sectors productius i estudi de les professions.

- Empresa: característiques, diferents formes jurídiques, organigrama funcional, documentació típica.

- Seguretat i higiene en el treball: ergonomia i mesures de protecció.

Criteris d’avaluació

1.  Dissenyar  i  construir  un  projecte  tècnic  senzill,  analitzant  el  context,  proposant  solucions

alternatives i desenrotllant-ne la més adequada.

2. Elaborar els documents tècnics necessaris per a redactar un projecte, per mitjà del llenguatge

escrit i gràfic apropiat.

3.  Realitzar  les  operacions  previstes  en  el  projecte  tècnic  incorporant  criteris  d’economia,

sostenibilitat i seguretat.

4.  Elaborar  planificacions  prèvies  i  informes  finals  i  executar  treballs  pràctics,  d’experimentació,

demostració, etc., de diverses disciplines.

5.  Instal·lar,  desinstal·lar  i  actualitzar  programes  i  realitzar  tasques  bàsiques  de  manteniment

informàtic. Utilitzar i compartir recursos en xarxes locals.

6. Emprar l’ordinador com a ferramenta per a elaborar, desenrotllar i difondre un projecte tècnic o

qualsevol altra classe d’informació, utilitzant processadors de textos, programaris de presentacions i

fulls de càlcul que incorporen fórmules i gràfics.

7.  Utilitzar  vistes,  perspectives,  escales,  acotacions i  normalitzacions per  a plasmar i  transmetre

idees tecnològiques i representar objectes i sistemes tècnics.

8. Utilitzar el calibre correctament en el context d’un projecte tècnic.

9. Conéixer les propietats bàsiques dels plàstics com a materials tècnics, la seua classificació, les

- 108 -



seues aplicacions més importants i identificar-los en objectes d’ús habitual.

10.  Conéixer  les  propietats  bàsiques  dels  materials  de  construcció,  les  seues  aplicacions  més

importants, la seua classificació, i identificar-los en construccions ja acabades.

11. Dissenyar, simular i realitzar muntatges de circuits elèctrics senzills, en corrent continu, emprant

piles,  interruptors,  resistències,  peretes,  motors,  electroimants  i  relens,  com a  resposta  a  un  fi

predeterminat.

12. Descriure les parts i el funcionament de les màquines elèctriques bàsiques.

13. Descriure i utilitzar l’electromagnetisme en aplicacions tecnològiques senzilles.

14. Utilitzar correctament les magnituds elèctriques bàsiques, els seus instruments de mesura i la

seua simbologia.

15. Muntar un circuit electrònic senzill emprant, almenys, díodes, transistors i resistències, a partir

d’un esquema predeterminat.

16.  Utilitzar  adequadament  les  TIC  en  la  cerca  d’informació  per  a  la  resolució  dels  diferents

problemes plantejats.

17. Emprar els fòrums, ferramentes col·laboratives, blocs, wikis,  web 2.0 i xat com a mitjà actiu de

comunicació intergrupal i publicació d’informació.

18. Conéixer i valorar els diferents models de propietat i distribució del programari i de la informació

en general.

19. Descriure esquemàticament els sistemes de telefonia, ràdio i televisió, els seus principis bàsics

de funcionament i conéixer els aspectes pràctics més importants com a usuari crític i responsable.

20. Conéixer els distints mitjans de producció, transformació i transport de l’energia elèctrica.

21. Descriure esquemàticament el funcionament i tipus de centrals productores d’energia, així com

els aspectes més importants del transport i de la distribució.

22. Descriure esquemàticament els sistemes tècnics per a l’aprofitament de les energies renovables.

23. Conéixer i valorar l’impacte mediambiental de la generació, transport, distribució i ús de l’energia,

fomentant una major eficiència i estalvi energètic.

24.  Valorar  el  desenrotllament  sostenible  i  potenciar  hàbits  que  el  propicien  relacionant-lo  amb

l’activitat tecnològica.

25.  Reconéixer  l’impacte que produïx  sobre el  medi  natural  l’activitat  humana i  la  necessitat  de

gestionar eficientment els recursos naturals i els residus generats.

26. Conéixer la xarxa productiva de la zona; identificar i analitzar objectes i sistemes productius típics

de la Comunitat Valenciana.

27. Extraure conclusions útils per a la futura vida laboral de l’alumnat a partir dels aspectes més
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rellevants del món empresarial i professional.

28.  Conéixer,  aplicar  i  valorar  les  normes  de  seguretat  bàsiques,  les  mesures  de  protecció  i

l’ergonomia en l’activitat laboral; valorar les condicions de l’entorn de treball.

Criteris sobre la qualificació, promoció i recuperació

Els mateixos que la resta de grups de tercer.

METODOLOGIA I RECURSOS  

L´àrea  de  Tecnologia  en  3r  d’ESO  s’impartirà  en  valencià,  i  s´articula  en  torn  a  un  binomi

coneixement-acció, a on tots dos han de tindré un pes específic equivalent. Per aquestos motius una

contínua manipulació de materials sense els coneixements tècnics necessaris ens pot conduir al mer

activisme,  i  de  la  mateixa  forma,  un  procés  d´ensenyament-aprenentatge  purament  acadèmic,

mancat d´experimentació, manipulació i construcció, derivaria a un enciclopedisme tecnològic inútil.

Per acomplir aquest postulat es planteja la necessitat de distintes activitats metodològiques a través

del desenvolupament equilibrat dels coneixements tècnics i científics i l´experimentació, manipulació i

construcció d´aquestos objectes a través de una metodologia apropiada, mitjançant la  Resolució

Tècnica de Problemes.

Es podrà utilitzar el  llibre de text de: TECNOLOGIES 3 ESO, de la editorial SANTILLANA  de

forma que, en cada trimestre lectiu, es desenvolupen diferents Unitats didàctiques juntament amb

altra que permeta abordar aspectes relatius a continguts i disciplines bàsiques no desenvolupades

en els blocs i Unitats anteriors (Recursos I, II, III), susceptibles de metodologies distintes però a la

vegada complementàries.

Els continguts tècnics i científics es desenvolupen, en nombroses ocasions, a través d´exposicions,

realització d´exercicis i activitats individuals i de grup específiques, utilització d´operadors i elements

o maquetes de simulació,  etc.  Aquestos coneixements adquireixen una dimensió adequada si  s

´apliquen  a  l´anàlisi  dels  objectes  tecnològics  existents  i  a  la  seua  possible  manipulació  i

transformació,  sense oblidar  que aquest  anàlisi  s´ha  d´enquadrar  transcendint  al  propi  objecte  i

integrant-lo en l´àmbit social i cultural de l´època en que es produeix.

Profunditzant en el desenvolupament del mètode de la resolució tècnica de projectes observem com
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en les Unitats de Recursos es planteja la necessitat de realitzar una o vàries propostes que solen

englobar  distints  continguts  i  aspectes  relatius  a  les  Unitats  precedents,  continguts  que  es

desenvolupen  aplicant  una  metodologia  activa,  fonamentada  en  l´experimentació  a  través  de  la

simulació de processos que, a la vegada, i  sobre tot en les unitats que desenvolupen les noves

tecnologies, podran abordar-se des d´un doble vessant:

● Simulant processos i sistemes emprant operadors, maquetes i robots.

● Dissenyant  i  construint  un  projecte  o  maqueta  que  solucione  una  necessitat  concreta  o

problema tecnològic plantejat.

FOMENT DE LA LECTURA  

En finalitzar cada una de les unitats es realitzara l’activitat proposada en el llibre de text en la pàgina

del  “Racó de la lectura” inclosa al final de cada unitat, aquesta pàgina conte fragments de textos

relacionats amb la tecnologia. També figura un repertori de qüestions que permeten desenvolupar la

comprensió lectora.
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Programación Ámbito Científico – PMAR II
CURSO 2019-20

1. INTRODUCCIÓN. COMPETENCIAS BÁSICAS.

El Programa de mejora del  aprendizaje y  del  rendimiento es una medida más de atención a la
diversidad a lo largo de la enseñanza obligatoria. Una vez superado el programa, los alumnos se
incorporarán a cuarto curso, por la vía académica o aplicada, y podrán obtener el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria, por lo que hay que proporcionarles recursos para que puedan
hacerlo con garantías de éxito. Para tal fin, hay que tener presente que el referente curricular para
los alumnos que sigan este programa ha de ser el de los objetivos de la etapa y las competencias
clave  que  han  de  adquirir  a  la  finalización  del  primer  ciclo  de  ESO,  los  contenidos,  criterios  y
estándares de evaluación de los ámbitos de conocimiento y materias que constituyan este programa
serán los establecidos en la normativa. Ello se conseguirá mediante una metodología adaptada a sus
características y necesidades. El programa se estructura en dos cursos, 1º y 2º, que se desarrollan a
la vez que 2º y 3º de ESO. Teniendo en cuenta la carga horaria del programa y las características y
necesidades propias del alumnado, la metodología de trabajo necesaria con ellos va a hacer que el
proceso de aprendizaje sea más lento; por tanto, será necesario diseñar el trabajo con los alumnos
basándose en los estándares de evaluación imprescindibles, y abordar el resto si las características
de los alumnos y el tiempo disponible lo permite. El profesorado del programa deberá secuenciar los
contenidos de forma gradual, para que el alumnado pueda realizar un proceso adecuado y personal
de asimilación de los mismos.

El Decreto 87/2015 de 5 de junio por el que se establece el currículo y desarrolla la ordenación
general  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato,  habla  en  su  artículo  30  de
Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. En el punto 5 de dicho artículo cita: En todo
caso, a tenor de lo indicado en el artículo 19.4 del Real Decreto 1105/2014, cada programa deberá
especificar la metodología, la organización de los contenidos y de las materias y las actividades
prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias
que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria  Obligatoria.  Además,  se  potenciará  la  acción  tutorial  como
recurso educativo  que  pueda contribuir  de  una manera  especial  a  subsanar  las  dificultades  de
aprendizaje y a atender las necesidades educativas de los alumnos. A estos efectos, los centros
docentes  concretarán  el  currículo.  La  concreción  curricular  será  elaborada  por  el  profesorado
responsable  del  programa,  asesorado por  los  departamentos  de  orientación,  o  por  quien  tenga
atribuidas sus funciones, bajo coordinación de la jefatura de estudios.

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
(PMAR) A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de las
competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la
integración  activa  en  sociedad.  El  quehacer  matemático,  además,  sirve  de  herramienta  para  el
dominio de las demás materias.

Competencia en comunicación lingüística
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El ámbito  científico-matemático amplía las posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se
caracteriza  por  su  rigor  y  su  precisión.  Además,  la  comprensión  lectora  en  la  resolución  de
problemas requiere que la explicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos.
A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación,
organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en
comunicación  lingüística.  La  información  se  presenta  de  diferentes  formas  (mapas,  gráficos,
observación  de  fenómenos,  textos  científicos  etc.)  y  requiere  distintos  procedimientos  para  su
comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e
ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y argumentando con
rigor,  precisión  y  orden  adecuado  en  la  elaboración  del  discurso  científico  en  base  a  los
conocimientos que vaya adquiriendo.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (conocimiento de la
interacción con el mundo físico)

La mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de
las competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se
basan en la observación, interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio
natural.  Esta  competencia  desarrolla  y  aplica  el  razonamiento  lógico-matemático  con  el  fin  de
resolver  eficazmente  problemas  en  situaciones  cotidianas;  en  concreto,  engloba  los  siguientes
aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver
problemas, representar entidades científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar
ayudas y herramientas tecnológicas. Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y
de  progresiva  seguridad,  confianza  y  familiaridad  hacia  los  elementos  y  soportes  científico-
matemáticos con el fin de utilizar espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece. La
mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las
competencias básica en ciencia y  tecnología.  Este ámbito  engloba disciplinas científicas que se
basan en la observación, interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio
natural.  Esta  competencia  desarrolla  y  aplica  el  razonamiento  lógico-matemático  con  el  fin  de
resolver  eficazmente  problemas  en  situaciones  cotidianas;  en  concreto,  engloba  los  siguientes
aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver
problemas, representar entidades científico- matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar
ayudas y herramientas tecnológicas. Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y
de  progresiva  seguridad,  confianza  y  familiaridad  hacia  los  elementos  y  soportes  científico-
matemáticos con el fin de utilizar espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece.

Competencia digital

El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo audiovisual que
Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa, permitiendo
que las fronteras del  conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los alumnos
tengan  una  actitud  más  participativa,  más  visible,  activa  y  comprometida  con  el  uso  de  estas
tecnologías. La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección,
recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la
evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada
y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución.

Competencia para aprender a aprender

El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo audiovisual que
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Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa, permitiendo
que las fronteras del  conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los alumnos
tengan  una  actitud  más  participativa,  más  visible,  activa  y  comprometida  con  el  uso  de  estas
tecnologías. La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección,
recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la
evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada
y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución.

Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones
en las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu
crítico. De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad
y la  imaginación,  para elegir,  organizar  y  gestionar  sus conocimientos en la  consecución de un
objetivo  como  la  elaboración  de  un  proyecto  de  investigación,  el  diseño  de  una  actividad
experimental o un trabajo en grupo.

Competencia social y ciudadana

Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que participen de una forma activa y
constructiva  en  la  vida  social  de  su  entorno.  Se  valorará  una  actitud  abierta  ante  diferentes
soluciones,  que  el  alumno  enfoque  los  errores  cometidos  en  los  procesos  de  resolución  de
problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de vista ajenos en
plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación, fomentando el
trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales
de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva de
modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

Los  conocimientos  que  los  alumnos  adquieren  en  este  ámbito  les  permiten  valorar  las
manifestaciones culturales vinculadas a la ciencia. Más concretamente en la Comunidad Valenciana,
los alumnos podrán entender, por ejemplo, la evolución de las explotaciones de cítricos en la Plana
Baixa. A través del descubrimiento de las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los
ámbitos medioambientales de la Comunidad Valenciana, el alumnado desarrollará la competencia
que capacita para una interacción responsable con el mundo físico desde acciones orientadas a su
conservación y mejora.

Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural  y artística porque el mismo
conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría
parte  integral  de  la  expresión  artística  de  la  humanidad  al  ofrecer  medios  para  describir  y
comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar
la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético
son objetivos de esta materia.

2. OBJETIVOS

Los objetivos se entienden como el conjunto de capacidades que los alumnos deben desarrollar a lo
largo del  programa. Los programas de mejora,  partiendo de una metodología adecuada y unos
contenidos adaptados a las características del  alumnado, tienen como finalidad que el  alumno/a
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alcance los objetivos generales de la etapa de la ESO, y puedan obtener el título de graduado en
Enseñanza Secundaria.

Objetivos generales de la etapa

Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la educación secundaria obligatoria
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan alcanzar los
siguientes objetivos generales de etapa:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b)  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en  equipo  como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del  aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y

- 115 -



mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

Objetivos específicos del área

Los Objetivos Generales de Etapa se desarrollan, en un segundo nivel de concreción, a través de los
objetivos específicos de las distintas áreas. Basándose en el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de
diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la  Educación
Secundaria Obligatoria, el  ámbito científico-tecnológico tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para
interpretar  los  fenómenos  naturales,  así  como  para  analizar  y  valorar  las  repercusiones  de
desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.

2. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación
las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos
como en los distintos ámbitos de la actividad humana.

3.  Reconocer  y  plantear  situaciones  susceptibles  de  ser  formuladas  en  términos  matemáticos,
aplicando,  en la  resolución de problemas,  estrategias coherentes con los procedimientos de las
matemáticas  y  las  ciencias:  elaboración  de  hipótesis  y  estrategias  de  resolución,  diseños
experimentales,  el  análisis  de  resultados,  la  consideración  de  aplicaciones  y  repercusiones  del
estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.

4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar a otras argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

5. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el
uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.

6. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías
de  la  información  y  la  comunicación,  y  emplearla,  valorando  su  contenido,  para  fundamentar  y
orientar trabajos sobre temas científicos.

7. Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de comunicación,
Internet, publicidad u otras fuentes de información y adoptar actitudes críticas fundamentadas en el
conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, estos elementos.

8. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.)
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y
también como ayuda en el aprendizaje.

9.  Desarrollar  actitudes y hábitos favorables a la promoción de la  salud personal  y  comunitaria,
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
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10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el  medio
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la
necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución.

11. Elaborar estrategias personales para el  análisis de situaciones concretas y la identificación y
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de
las  estrategias  utilizadas  en  función  del  análisis  de  los  resultados  y  de  su  carácter  exacto  o
aproximado.

12.  Integrar  los  conocimientos  matemáticos  y  científicos  en el  conjunto  de saberes que se  van
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y
crítica.

13.  Aprender  a trabajar  en  equipo,  respetando las  aportaciones ajenas y  asumiendo las  tareas
propias  con responsabilidad,  valorando este  tipo  de trabajo  como un elemento  fundamental  del
trabajo científico y de investigación.

3. CONTENIDOS

4. METODOLOGÍA

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y RECURSOS

El Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento debe tener un objetivo claro: se trata
de un programa en el que se prioriza el refuerzo individualizado del alumnado que presenta algún
tipo de dificultades para la consecución de los objetivos planteados en 2º y 3º de ESO, que les
permita  cursar  4º  de  ESO con éxito,  bien  por  la  opción  de académicas,  bien  por  la  opción  de
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aplicadas.

El alumnado presenta diferencias individuales, tanto de capacidades como de estilos de aprendizaje,
por lo que se necesitan metodologías activas en las que el alumnado sea el protagonista del proceso
de enseñanza-aprendizaje,  potenciando su autonomía y responsabilidad. La metodología que se
utiliza  dentro  del  programa  permitirá  trabajar  en  un  doble  sentido,  por  un  lado  asentar  los
conocimientos y capacidades imprescindibles de un grupo de alumnos que presenta dificultades,
para que puedan continuar su formación con garantías de éxito y, por otra parte, motivar y reforzar
habilidades sociales (intuición, capacidad de aprender de los errores, pensamiento crítico y creativo),
que les permitan resolver situaciones de la vida cotidiana. Hay que incidir en el papel activo del
alumnado en el aula, en la funcionalidad y aspecto práctico de los aprendizajes, en la propuesta de
estrategias  de animación a  la  lectura,  en  el  desarrollo  de  la  expresión  y  comprensión  orales  y
escritas y en la interrelación entre los diferentes contenidos tratados.

Se  plantea  una  metodología  en  la  que  se  parte  del  conocimiento  del  alumnado  (capacidades,
intereses, dificultades, motivaciones) para planificar el programa de cara a facilitar la consecución de
los objetivos de etapa. Partiendo de los aprendizajes previos, de los intereses e inquietudes del
alumnado y con el objetivo claro de favorecer el éxito cuando cursen 4o de ESO se han elegido las
estrategias y los recursos más adecuados. El uso de tareas integradas, que faciliten la asimilación de
contenidos, ligadas a la realidad y entorno próximo del alumnado, que incidan en la relación entre la
ciencia  y  sus  aplicaciones tecnológicas y  sociales  y  utilizando temas de actualidad,  favorece el
desarrollo de competencias y los aprendizajes significativos y duraderos. A lo largo del programa se
incluyen actividades variadas, donde el alumnado pueda poner en práctica diferentes competencias
clave, a través del diseño de sencillas investigaciones, la resolución de situaciones problemáticas, el
trabajo experimental en el  aula, la búsqueda de información, la elaboración de documentación y
presentaciones utilizando las nuevas tecnologías y la exposición de trabajos, todo ello mediante la
combinación entre el trabajo individual y colectivo. También se potenciará el trabajo en grupo, en los
que los alumnos y alumnas cooperen para aprender, permite una mayor participación del alumnado
y, de esta forma, fomentar su responsabilidad y autonomía.

Los  alumnos  del  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento  presentan  importantes
carencias en los conocimientos básicos; por ello, se ha partido de contenidos mínimos que posibilitan
al alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la construcción de aprendizajes
significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional; en consecuencia, se destacan los
contenidos procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales.

A pesar de que el grupo está formado por 15 alumnos, hay que tener en cuenta la heterogeneidad
del  alumnado  en  cuanto  a  sus  conocimientos,  habilidades,  actitudes,  aptitudes,  intereses  y
realidades sociales.

Es por eso que el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de enseñanza
y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos.

Es en ese trabajo de planificación donde se incluyen una serie  de medidas que den respuesta
educativa a la totalidad de los alumnos, además de utilizar los recursos de los que dispongamos en
nuestros Centros.

Entre los recursos materiales se pueden citar:

● Libro de texto y materiales de apoyo. 
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● Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya
que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

● Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda como
de procesamiento de la información. 

● Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de
esta, información para la resolución de actividades.

● Diferentes enciclopedias virtuales. 

● Videos,  documentales,  CDs  didácticos  y  películas  relacionadas  con  las  diferentes  
unidades. 

● Laboratorio  de  Física y  Química,  donde los  alumnos puedan realizar  las diferentes
prácticas que les proponga su profesor. 

● Laboratorio de Biología y Geología, que, al igual que el anterior, permita la realización
de prácticas. 

● Aula de Tecnología, donde los alumnos puedan construir y poner en práctica lo que les 
proponga su profesor, por ejemplo, la construcción de un péndulo eléctrico, un 
electroscopio, un barómetro, etc. 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Dentro de este apartado podemos distinguir: 

1.  Atención individualizada,  que puede realizarse debido al  número reducido de alumnos, y que
permite:

● La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

● La revisión del trabajo diario del alumno. 

● Fomentar el rendimiento máximo. 

● Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una
mayor autonomía. 

● La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de
su desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

● Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 

● No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las 
capacidades a través de contenidos procedimentales. 

● Relacionar  los  contenidos  nuevos  con  los  conocimientos  previos  de  los
alumnos. 
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● El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 

● La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 

● El  trabajo de las  unidades con diferentes niveles  de profundización,  para
atender a los alumnos más aventajados y a los más rezagados. 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, constituyen una medida específica para
atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los alumnos y alumnas
que cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por lo que la atención a la
diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las
capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa.

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA

La enseñanza en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento debe ser personalizada,
partiendo del  nivel  en  que se  encuentra  cada alumno y  alumna,  tanto  desde el  punto  de vista
conceptual, procedimental y actitudinal. Para ello hay que analizar diversos aspectos:

o Historial académico de los alumnos/as.

o Entorno social, cultural y familiar.

o Intereses y motivaciones.

o Estilos de aprendizajes

o Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo.

NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, deben atender a la diversidad de los
alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a:

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para detectar posibles
dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición de los nuevos.

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos.

-  Identificar  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  establecer  las  adaptaciones
correspondientes.

-  Buscar  la  aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la  vida cotidiana o bien en
conocimientos posteriores.

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la hora de
atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Las características
del material son:
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-  Presentación  de  esquemas  conceptuales  o  visiones  panorámicas,  con  el  de  relacionar  los
diferentes  contenidos  entre  si.Informaciones  complementarias  en  los  márgenes  de  las  páginas
correspondientes como aclaración información suplementaria, bien para mantener el interés de los
alumnos y alumnas más aventajados, para insistir sobre determinados aspectos específicos o bien
para facilitar la comprensión, asimilación de determinados conceptos.

- Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos que nos
ayudaran en nuestras intenciones educativas.

-  Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes,  esquemas,  síntesis,
redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayuden a que los alumnos y alumnas
puedan captar el conocimiento de diversas formas.

- Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que
nos queremos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben proporcionar a los alumnos
toda una amplia gama de distintas posibilidades de aprendizaje.

6. EVALUACIÓN

EL PROCESO DE EVALUACIÓN

En cuanto a la evaluación, lo más importante es dejar claro desde el principio que todos los alumnos
y alumnas pueden obtener éxito  si  trabajan lo  suficiente y se implican en el  funcionamiento del
grupo-clase. Hay que tener en cuenta que los alumnos al finalizar el PMAR se incorporarán a 4º de
ESO y deben haber alcanzado los estándares de evaluación imprescindibles de 3º de ESO para
poder afrontar con éxito su siguiente etapa educativa, por lo que la evaluación del alumnado que
curse este programa tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios y estándares de evaluación específicos del
programa y de las materias implicadas.  Respecto al  procedimiento de evaluación a lo  largo del
programa,  se  realizará  una  evaluación  continua  real  en  la  que,  para  poder  determinar  los
conocimientos y capacidades adquiridos por el  alumnado, se utilicen instrumentos de evaluación
variados como la evaluación inicial, la observación en clase, las actividades realizadas dentro y fuera
del centro, así como pruebas escritas, pero sin que sean éstas últimas el único instrumento utilizado
para evaluar al alumnado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar  adecuadamente la evaluación de los
aprendizajes de los alumnos son:

● Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de
la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 

● Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y
procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del
ámbito. Representaran el 40% de la nota final. 

● Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en
el domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la
correcta presentación. 
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● Trabajos e investigaciones:  que incluyen actividades de búsqueda de información y
prácticas de laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último
caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y
el respeto a las opiniones ajenas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación de los alumnos resulta bastante flexible: partimos de unos condicionamientos sociales
y  familiares  especiales  en  la  mayoría  de  los  casos.  Alumnos  con muy  baja  autoestima ya  que
muchos  de  ellos  arrastran  un  fracaso  escolar  importante  y  tienen  grandes  dificultades  en  el
aprendizaje. Para otros, el lastre de las asignaturas suspendidas de cursos anteriores supone una
barrera casi infranqueable. Por eso, el nivel de exigencia no es igualitario. Se evalúa sobre todo el
esfuerzo diario, la resolución de ejercicios que manda el profesor, la atención y participación en las
clases. La obtención correcta de resultados pasa a un segundo plano y se da más importancia a los
procedimientos seguidos.

Una  vez  se  ha  conocido  a  los  alumnos,  su  nivel  de  partida,  y  detectado  las  dificultades  que
presentan,  adoptaremos  las  medidas  necesarias  encaminadas  a  superarlas.  Utilizaremos
resúmenes, ejercicios, tests, esquemas, dibujos, preguntas orales, pequeñas investigaciones con el
ordenador, pasatiempos, repaso de las unidades, exámenes...etc. A través de las pruebas escritas
evaluaremos los procedimientos y conceptos de cada unidad.

La nota se calculará cada evaluación de la siguiente manera: 

- 40%: pruebas escritas, exámenes…
- 40%: trabajos diarios, libreta del alumno, prácticas de laboratorio, trabajos con ordenador…
- 20% actitud: de la nota de actitud se descontará:

- 0,2 puntos por cada retraso
- 0,5 puntos por cada falta no justificada
- 1 punto por amonestación

Se deberá obtener un mínimo de 3,5 en cada parte para aprobar la evaluación. 

Se descontará además, de la nota final, 0,5 puntos por cada 6 días sin traer el material de
clase (libro, libretas, calculadora…) o sin hacer deberes. 

En las pruebas escritas (exámenes, redacciones… ) se descontará 0,5 puntos por cada falta de
ortografía.  Los puntos descontados se podrán recuperar realizando la actividad que proponga la
profesora. 

Al final del curso, se hará una recuperación de las evaluaciones no superadas para aquellos alumnos
que, o bien tengan una calificación inferior a 3,5 en alguna de ellas, o bien la nota media del curso
sea inferior  a 5.  Para obtener la calificación final  de aprobado la nota global  deberá ser igual  o
superior a 5.

Se realizará un examen extraordinario que incluirá la totalidad de la materia, para aquellos alumnos
que tengan la asignatura suspendida en Junio. La falta de asistencia a cualquier examen del curso
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deberá ser debidamente justificada, de lo contrario no se repetirá el examen al alumno hasta final de
curso junto con la recuperación de la evaluación.

Según  el  reglamento  interno  del  centro  (Capitulo  III.  Artículo  19  Absentismo  y  evaluación)  el
alumnado tendrá que asistir  como mínimo al 85% de las clases para no perder el  derecho a la
evaluación  continua.  Si  esto  sucediera  se  le  realizará  un  examen  a  final  de  curso  de  toda  la
asignatura. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y
actitudes.
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·             Planificación 
del proceso de 
resolución de 
problemas 
científico-
matemáticos.

·             La 
metodología 
científica. 
Características 
básicas. La 
experimentación
en Biología, 
Geología, Física
y Química: 
obtención y 
selección de 
información a 
partir de la 
selección y 
recogida de 
muestras del 
medio natural.

·             El método 
científico: sus 
etapas. Medida 
de magnitudes. 
Sistema 
Internacional de 
Unidades. 
Utilización de 
las Tecnologías 
de la 
Información y la 
Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 
Proyecto de 
Investigación.

·             Estrategias y 
procedimientos 

1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema.
2. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel.
3. Reconocer e 
identificar las 
características del 
método científico.
4. Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion de 
prácticas de laboratorio
o de campo 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados.
5. Valorar la 
investigación científica 
y su impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad.
6. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar 
magnitudes.
7. Reconocer los 
materiales e 
instrumentos básicos 
presentes en los 
laboratorios de Física y
de Química; conocer y 
respetar las normas de
seguridad y de 

1.1. Expresa verbalmente,
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema.
2.1. Identifica los términos
más frecuentes del 
vocabulario científico, 
expresándose de forma 
correcta tanto oralmente 
como por escrito.
3.1. Formula hipótesis 
para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos.
3.2. Registra 
observaciones, datos y 
resultados de manera 
organizada y rigurosa, y 
los comunica de forma 
oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones 
matemáticas.
4.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en 
el laboratorio, respetando 
y cuidando los 
instrumentos y el material 
empleado.
4.2. Desarrolla con 
autonomía la planificación
del trabajo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como 
material básico de 
laboratorio, argumentando
el proceso experimental 
seguido, describiendo sus
observaciones e 
interpretando sus 

- 125 -



- 126 -



Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 2: Números y Álgebra
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·             Potencias de 
números 
racionales con 
exponente 
entero. 
Significado y 
uso.

·             Expresiones 
radicales: 
transformación
y operaciones.

·             Jerarquía de 
operaciones.

·             Números 
decimales y 
racionales. 
Transformació
n de fracciones
en decimales y
viceversa. 
Números 
decimales 
exactos y 
periódicos. 
Fracción 
generatriz.

·             Operaciones 
con fracciones 
y decimales. 
Cálculo 
aproximado y 
redondeo.

·             Investigación
de 
regularidades, 
relaciones y 
propiedades 
que aparecen 
en conjuntos 
de números. 
Expresión 
usando 

1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales 
para operarlos, 
utilizando la forma de
cálculo y notación 
adecuada, para 
resolver problemas 
de la vida cotidiana, y
presentando los 
resultados con la 
precisión requerida.
2. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
expresar una 
propiedad o relación 
dada mediante un 
enunciado, 
extrayendo la 
información relevante
y transformándola.
3. Resolver 
problemas de la vida 
cotidiana en los que 
se precise el 
planteamiento y 
resolución de 
ecuaciones de primer
y segundo grado y 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de
manipulación 
algebraica, gráficas, 
valorando y 
contrastando los 
resultados obtenidos.
 

1.1. Reconoce los 
distintos tipos de 
números (naturales, 
enteros, racionales), 
indica el criterio 
utilizado para su 
distinción y los utiliza 
para representar e 
interpretar 
adecuadamente 
información cuantitativa.
1.2. Distingue, al hallar 
el decimal equivalente a 
una fracción, entre 
decimales finitos y 
decimales infinitos 
periódicos, indicando en
este caso, el grupo de 
decimales que se repiten
o forman período.
1.3. Realiza cálculos en 
los que intervienen 
potencias de exponente 
entero y factoriza 
expresiones numéricas 
sencillas que contengan 
raíces, opera con ellas 
simplificando los 
resultados.
1.4. Distingue y emplea 
técnicas adecuadas para
realizar aproximaciones 
por defecto y por exceso
de un número en 
problemas 
contextualizados.
1.5. Calcula el valor de 
expresiones numéricas 
de números enteros, 
decimales y 
fraccionarios mediante 
las operaciones 

- 128 -



lenguaje 
algebraico.

·             Ecuaciones 
de primer y 
segundo grado
con una 
incógnita. 
Resolución.

·             Sistemas de 
ecuaciones. 
Resolución.

·             

Transformació
n de 
expresiones 
algebraicas. 
Igualdades 
notables. 
Operaciones 
con 
polinomios.

·             Resolución 
de problemas 
mediante la 
utilización de 
ecuaciones y 
sistemas de 
ecuaciones.

 

elementales y las 
potencias de exponente 
entero aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones.
1.6. Emplea números 
racionales para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y analiza la 
coherencia de la 
solución.
2.1. Realiza operaciones 
con monomios y 
polinomios.
2.2. Conoce y utiliza las 
identidades notables 
correspondientes al 
cuadrado de un binomio 
y una suma por 
diferencia.
2.3. Factoriza 
polinomios mediante el 
uso del factor común y 
las identidades notables.
3.1. Comprueba, dada 
una ecuación (o un 
sistema), si un número 
(o números) es (son) 
solución de la misma.
3.2. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado 
y sistemas de 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas.
3.3. Resuelve 
ecuaciones de primer y 
segundo grado y 
sistemas de ecuaciones 
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lineales con dos 
incógnitas e interpreta el
resultado.
 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 3: Geometría

·             Rectas y 
ángulos en el 
plano. 
Relaciones 
entre los 
ángulos 
definidos por 
dos rectas que
se cortan. 
Bisectriz de 
un ángulo. 
Propiedades. 
Mediatriz de 
un segmento. 
Propiedades.

·             Elementos y 
propiedades de
las figuras 
planas. 
Polígonos. 
Circunferencia
s. 
Clasificación 
de los 
polígonos. 
Perímetro y 
área. 
Propiedades. 
Resolución de 
problemas

·             Teorema de 
Tales. 
División de un

1. Reconocer y 
describir los 
elementos y 
propiedades 
características de 
las figuras planas, 
los cuerpos 
geométricos 
elementales y sus 
configuraciones 
geométricas.
2. Utilizar el 
teorema de Tales y 
las fórmulas usuales 
para realizar medidas
indirectas de 
elementos 
inaccesibles y para 
obtener las medidas 
de longitudes, áreas 
y volúmenes de los 
cuerpos elementales, 
de ejemplos tomados 
de la vida real, 
representaciones 
artísticas como 
pintura o 
arquitectura, o de la
resolución de 
problemas 
geométricos.
3. Resolver problemas
que conllevan el 

1.1. Conoce las 
propiedades de los 
puntos de la mediatriz 
de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo,
utilizándolas para 
resolver problemas 
geométricos sencillos.
1.2. Maneja las 
relaciones entre 
ángulos definidos por 
rectas que se cortan o 
por paralelas cortadas 
por una secante y 
resuelve problemas 
geométricos sencillos.
2.1. Calcula el 
perímetro y el área de 
polígonos y de figuras 
circulares en problemas
contextualizados 
aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas.
2.2. Divide un segmento
en partes 
proporcionales a otros 
dados y establece 
relaciones de 
proporcionalidad entre 
los elementos homólogos
de dos polígonos 
semejantes.
2.3. Reconoce 
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segmento en 
partes 
proporcionales
. Triángulos 
semejantes. 
Las escalas. 
Aplicación a 
la resolución 
de problemas.

·             Movimientos 
en el plano: 
traslaciones, 
giros y 
simetrías.

·             Geometría 
del espacio. 
Elementos y 
característica
s de distintos
cuerpos 
geométricos 
(prisma, 
pirámide, 
cono, 
cilindro, 
esfera). 
Cálculo de 
áreas y 
volúmenes.

·             El globo 
terráqueo. 
Coordenadas 
geográficas. 
Longitud y 
latitud de un 
punto.

cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes del mundo 
físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros.
4. Calcular 
(ampliación o 
reducción) las 
dimensiones reales de
figuras dadas en 
mapas o planos, 
conociendo la escala.
5. Reconocer las 
transformaciones que 
llevan de una figura 
a otra mediante 
movimiento en el 
plano, aplicar dichos
movimientos y 
analizar diseños 
cotidianos, obras de 
arte y 
configuraciones 
presentes en la 
naturaleza.
6. Identificar 
centros, ejes y 
planos de simetría de
figuras planas y 
poliedros.
7. Interpretar el 
sentido de las 
coordenadas 
geográficas y su 
aplicación en la 
localización de 
puntos.
 

triángulos semejantes 
y, en situaciones de 
semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para 
el cálculo indirecto de
longitudes en contextos
diversos.
3.1. Resuelve problemas
de la realidad mediante
el cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de figuras y 
cuerpos geométricos, 
utilizando los 
lenguajes geométricos y
algebraicos adecuados.
4.1. Calcula 
dimensiones reales de 
medidas de longitudes y
de superficies en 
situaciones de 
semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, 
etc.
5.1. Identifica los 
elementos más 
característicos de los 
movimientos en el plano
presentes en la 
naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de 
arte.
5.2. Genera creaciones 
propias mediante la 
composición de 
movimientos, empleando 
herramientas 
tecnológicas cuando sea
necesario.
6.1. Identifica los 
principales poliedros y
cuerpos de revolución, 
utilizando el lenguaje 
con propiedad para 
referirse a los 
elementos principales.
6.2. Calcula áreas y 
volúmenes de poliedros,
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cilindros, conos y 
esferas, y los aplica 
para resolver problemas
contextualizados.
6.3. Identifica 
centros, ejes y planos 
de simetría en figuras 
planas, poliedros y en 
la naturaleza, en el 
arte y construcciones 
humanas.
7.1. Sitúa sobre el 
globo terráqueo 
ecuador, polos, 
meridianos y paralelos,
y es capaz de ubicar un
punto sobre el globo 
terráqueo conociendo su
longitud y latitud.
 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 4: FUNCIONES

·             Coordenadas 
cartesianas: 
representación 
e 
identificación 
de puntos en un
sistema de ejes
coordenados.

·             El concepto 
de función: 
Variable 
dependiente e 
independiente. 
Formas de 
presentación 
(lenguaje 
habitual, 

1. Conocer, manejar 
e interpretar el 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas.
2. Comprender el 
concepto de función.
Reconocer, 
interpretar y 
analizar las 
gráficas 
funcionales.
3. Manejar las 
distintas formas de 
presentar una 
función: lenguaje 
habitual, tabla 

1.1. Localiza puntos en
el plano a partir de 
sus coordenadas y 
nombra puntos del plano
escribiendo sus 
Coordenadas.
2.1. Reconoce si una 
gráfica representa o no
una función.
3.1. Pasa de unas 
formas de 
representación de una 
función a otras y elige
la más adecuada en 
función del contexto. 
3.2. Construye una 
gráfica a partir de un 
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tabla, gráfica,
fórmula).

·             Análisis y 
descripción 
cualitativa de 
gráficas que 
representan 
fenómenos del 
entorno 
cotidiano y de 
otras materias.

·             

Características
de una función:
Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad.
Cortes con los 
ejes. Máximos y
mínimos 
relativos. 
Análisis y 
comparación de 
gráficas.

·             Análisis de 
una situación a
partir del 
estudio de las 
características
locales y 
globales de la 
gráfica 
correspondiente
.

·             Funciones 
lineales. 
Expresiones de 
la ecuación de 
la recta. 
Cálculo, 
interpretación 
e 
identificación 
de la pendiente
de la recta. 
Representacione
s de la recta a

numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de
unas formas a otras 
y eligiendo la mejor
de ellas en función 
del contexto. 
4. Conocer los 
elementos que 
intervienen en el 
estudio de las 
funciones y su 
representación 
gráfica.
5. Reconocer, 
representar y 
analizar las 
funciones lineales, 
utilizándolas para 
resolver problemas.
6. Identificar 
relaciones de la 
vida cotidiana y de 
otras materias que 
pueden modelizarse 
mediante una función
lineal valorando la 
utilidad de la 
descripción de este 
modelo y de sus 
parámetros para 
describir el 
fenómeno analizado.
7. Representar 
funciones 
cuadráticas.
 

enunciado 
contextualizado 
describiendo el 
fenómeno expuesto.
3.3. Asocia 
razonadamente 
expresiones analíticas 
a funciones dadas 
gráficamente.
4.1. Interpreta una 
gráfica y la analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características.
4.2. Analiza problemas 
de la vida cotidiana 
asociados a gráficas.
4.3. Identifica las 
características más 
relevantes de una 
gráfica 
interpretándolas dentro
de su contexto.
5.1.  Reconoce  y
representa  una  función
lineal  a  partir  de  la
ecuación o de una tabla
de  valores,  y  obtiene
la  pendiente  de  la
recta correspondiente.
5.2. Calcula  una tabla
de valores a partir de
la  expresión  analítica
o  la  gráfica  de  una
función lineal. 
5.4.  Determina  las
diferentes  formas  de
expresión  de  la
ecuación de la recta a
partir  de  una  dada
(ecuación  punto
pendiente,  general,
explícita  y  por  dos
puntos). 
5.5. Calcula  lo puntos
de corte y pendiente de
una recta.
6.1.  Obtiene  la
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partir de la 
ecuación y 
obtención de la
ecuación a 
partir de una 
recta.

Utilización de 
modelos lineales 
para estudiar 
situaciones 
provenientes de 
los diferentes 
ámbitos de 
conocimiento y de 
la vida cotidiana,
mediante la 
confección de la 
tabla, la 
representación 
gráfica y la 
obtención de la 
expresión 
algebraica.
·             Funciones 

cuadráticas. 
Representación 
gráfica.

 

expresión  analítica  de
la  función  lineal
asociada a un enunciado
y la representa. 
6.2.  Escribe  la
ecuación
correspondiente  a  la
relación  lineal
existente  entre  dos
magnitudes  y  la
representa.
7.1.  Calcula  los
elementos
característicos  de  una
función  polinómica  de
grado  dos  y  la
representa
gráficamente.
 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 5:  Estadística y probabilidad
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Estadística:
·             Fases y 

tareas de un 
estudio 
estadístico. 
Distinción 
entre 
población y 
muestra. 
Variables 

·             Métodos de 
selección de 
una muestra 
estadística. 
Representativi
dad de una 
muestra.

·             Frecuencias 
absolutas, 
relativas y 
acumuladas. 
Agrupación de 
datos en 
intervalos.

·             Gráficas 
estadísticas.

·             Parámetros de
posición: 
media, moda y 
mediana. 
Cálculo, 
interpretación
y propiedades.

·             Parámetros de
dispersión: 
rango, 
recorrido y 
desviación 
típica. 
Cálculo e 
interpretación
.

·             

Interpretación
conjunta de la
media y la 
desviación 
típica.

Probabilidad

1. Elaborar 
informaciones 
estadísticas para 
describir un 
conjunto de datos 
mediante tablas y 
gráficas adecuadas a
la situación 
analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
representativas para
la población 
estudiada.
2. Calcular e 
interpretar los 
parámetros de 
posición y de 
dispersión de una 
variable estadística
para resumir los 
datos y comparar 
distribuciones 
estadísticas.
3. Analizar e 
interpretar la 
información 
estadística que 
aparece en los 
medios de 
comunicación, 
valorando su 
representatividad y 
fiabilidad.
4. Diferenciar los 
fenómenos 
deterministas de los
aleatorios.
5. Inducir la noción
de probabilidad.
6. Estimar la 
posibilidad de que 
ocurra un suceso 
asociado a un 
experimento 
aleatorio sencillo, 
calculando su 
probabilidad a 

1.1. Distingue 
población y muestra 
justificando las 
diferencias en 
problemas 
contextualizados.
1.2. Valora la 
representatividad de 
una muestra a través 
del procedimiento de 
selección, en casos 
sencillos.
1.3. Distingue entre 
variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y
cuantitativa continua y
pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de 
frecuencias, relaciona 
los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene 
información de la tabla
elaborada.
1.5. Construye, con la 
ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos 
estadísticos adecuados 
a distintas situaciones
relacionadas con 
variables asociadas a 
problemas sociales, 
económicos y de la vida
cotidiana.
2.1. Calcula e 
interpreta las medidas 
de posición (media, 
moda y mediana) de una 
variable estadística 
para proporcionar un 
resumen de los datos.
2.2. Calcula los 
parámetros de 
dispersión (rango, 
recorrido y desviación 
típica.
Cálculo e 
interpretación de una 
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·             Fenómenos 
deterministas 
y aleatorios.

·             Formulación 
de conjeturas 
sobre el 
comportamiento
de fenómenos 
aleatorios 
sencillos.

·             Frecuencia 
relativa de un
suceso y su 
aproximación a
la 
probabilidad.

·             Experiencias 
aleatorias. 
Sucesos 
elementales 
equiprobables 
y no 
equiprobables.
Espacio 
muestral en 
experimentos 
sencillos.

·             Tablas y 
diagramas de 
árbol 
sencillos.

·             Cálculo de 
probabilidades
mediante la 
regla de 
Laplace en 
experimentos 
sencillos.

 

 

partir de su 
frecuencia relativa,
la regla de Laplace 
o los diagramas de 
árbol, identificando
los elementos 
asociados al 
experimento.
 

variable estadística 
(con calculadora y con 
hoja de cálculo) para 
comparar la 
representatividad de la
media y describir los 
datos.
3.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
para describir, 
analizar e interpretar 
información estadística
de los medios de 
comunicación.
3.2. Emplea la 
calculadora y medios 
tecnológicos para 
organizar los datos, 
generar gráficos 
estadísticos y calcular
parámetros de tendencia
central y dispersión.
3.3. Emplea medios 
tecnológicos para 
comunicar información 
resumida y relevante 
sobre una variable 
estadística analizada.
4.1 Identifica los 
experimentos aleatorios
y los distingue de los 
deterministas.
4.2. Calcula la 
frecuencia relativa de 
un suceso.
5.1. Describe 
experimentos aleatorios
sencillos y enumera 
todos los resultados 
posibles, apoyándose en
tablas, recuentos o 
diagramas de árbol 
sencillos.
5.1. Distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables.
6.1. Utiliza el 
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vocabulario adecuado 
para describir y 
cuantificar situaciones
relacionadas con el 
azar.
6.2. Asigna 
probabilidades a 
sucesos en experimentos
aleatorios sencillos 
cuyos resultados son 
equiprobables, mediante
la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos 
elementales, tablas o 
árboles u otras 
estrategias personales.
 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 6: La materia

·             Leyes de los
gases. Mezclas
de especial 
interés: 
disoluciones 
acuosas y 
aleaciones.

·             Estructura 
atómica. 
Isótopos. 
Modelos 
atómicos. El 
Sistema 
Periódico de 
los elementos.

·             Uniones 
entre átomos: 
moléculas y 
cristales. 
Masas atómicas

1. Establecer las 
relaciones entre las 
variables de las que 
depende el estado de 
un gas a partir de 
representaciones 
gráficas y/o tablas 
de resultados 
obtenidos en, 
experiencias de 
laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador.
2. Identificar 
sistemas materiales 
como sustancias puras
o mezclas y valorar 
la importancia y las 
aplicaciones de 
mezclas de especial 

1.1. Justifica el 
comportamiento de los 
gases en situaciones 
cotidianas 
relacionándolo con el 
modelo cinético-
molecular
1.2. Interpreta 
gráficas, tablas de 
resultados y 
experiencias que 
relacionan la presión, 
el volumen y la 
temperatura de un gas 
utilizando el modelo 
cinético-molecular y las
leyes de los gases.
2.1. Identifica el 
disolvente y el soluto 
al analizar la 
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y moleculares.
·             Sustancias 

simples y 
compuestas de 
especial 
interés con 
aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y
biomédicas.

·             Formulación 
y nomenclatura
de compuestos 
binarios 
siguiendo las 
normas IUPAC

 

interés.
3. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de 
las distintas teorías
y la necesidad de su 
utilización para la 
interpretación y 
comprensión de la 
estructura interna de
la materia.
4. Analizar la 
utilidad científica y
tecnológica de los 
isótopos radiactivos.
5. Interpretar la 
ordenación de los 
elementos en la Tabla
Periódica y reconocer
los más relevantes a 
partir de sus 
símbolos.
6. Conocer cómo se 
unen los átomos para 
formar estructuras 
más complejas y 
explicar las 
propiedades de las 
agrupaciones 
resultantes.
7. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y
entre sustancias 
simples y compuestas 
en sustancias de uso 
frecuente y conocido.
8. Formular y nombrar
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC.
 

composición de mezclas 
homogéneas de especial 
interés.
2.2. Realiza 
experiencias sencillas 
de preparación de 
disoluciones, describe 
el procedimiento seguido
y el material utilizado,
determina la 
concentración y la 
expresa en gramos por 
litro, en % masa y en % 
volumen.
3.1. Representa el 
átomo, a partir del 
número atómico y el 
número másico, 
utilizando el modelo de 
Rutherford.
3.2. Describe las 
características de las 
partículas subatómicas 
básicas y su 
localización en el 
átomo.  
3.3. Relaciona la 
notación con el número 
atómico y el número 
másico determinando el 
número de cada uno de 
los tipos de partículas 
subatómicas básicas.
4.1. Explica en qué 
consiste un isótopo y 
comenta aplicaciones de 
los isótopos 
radiactivos, la 
problemática de los 
residuos originados y 
las soluciones para la 
gestión de los mismos.
5.1. Reconoce algunos 
elementos químicos a 
partir de sus símbolos. 
Conoce la actual 
ordenación de los 
elementos en grupos y 
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periodos en la Tabla 
Periódica.
5.2. Relaciona las 
principales propiedades 
de metales, no metales y
gases nobles con su 
posición en la Tabla 
Periódica y con su 
tendencia a formar 
iones, tomando como 
referencia el gas noble 
más próximo.
6.1. Conoce y explica el
proceso de formación de 
un ion a partir del 
átomo correspondiente, 
utilizando la notación 
adecuada para su 
representación.
6.2. Explica cómo 
algunos átomos tienden a
agruparse para formar 
moléculas interpretando 
este hecho en sustancias
de uso frecuente y 
calcula sus masas 
moleculares.
7.1. Reconoce los átomos
y las moléculas que 
componen sustancias de 
uso frecuente, 
clasificándolas en 
simples o compuestas, 
basándose en su 
expresión química.
7.2. Presenta utilizando
las TIC las propiedades 
y aplicaciones de alguna
sustancia simple o 
compuesta de especial 
interés a partir de una 
búsqueda guiada de 
información 
bibliográfica y/o 
digital.
8.1. Utiliza el lenguaje
químico para nombrar y 
formular compuestos 
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binarios siguiendo las 
normas IUPAC y conoce la
fórmula de algunas 
sustancias habituales.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR
de 3º ESO

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Bloque 7: Los cambios químicos

·             Cambios 
físicos y 
cambios 
químicos. La
reacción 
química.

·             Cálculos 
estequiométr
icos 
sencillos.

·             Ley de 
conservación
de la masa.

·             La química 
en la 
sociedad y 
el medio 
ambiente.

 

1. Distinguir 
entre cambios 
físicos y 
químicos CMCT 
mediante la 
realización de 
experiencias 
sencillas que 
pongan de 
manifiesto si 
se forman o no 
nuevas 
sustancias.
2. Caracterizar
las reacciones 
químicas como 
cambios de unas
sustancias en 
otras.
3. Describir a 
nivel molecular
el proceso por 
el cual los 
reactivos se 
transforman en 
productos en 
términos de la 
teoría de 
colisiones.
4. Resolver 
ejercicios de 
estequiometría.

1.1. Distingue entre 
cambios físicos y 
químicos en acciones 
de la vida cotidiana 
en función de que 
haya o no formación 
de nuevas sustancias.
1.2. Describe el 
procedimiento de 
realización de 
experimentos 
sencillos en los que 
se ponga de 
manifiesto la 
formación de nuevas 
sustancias y reconoce
que se trata de 
cambios químicos.
2.1. Identifica 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos de 
reacciones químicas 
sencillas 
interpretando la 
representación 
esquemática de una 
reacción química.
 3.1. Representa e 
interpreta una 
reacción química a 
partir de la teoría 

- 140 -



Deducir la ley 
de conservación
de la masa y 
reconocer 
reactivos y 
productos a 
través de 
experiencias 
sencillas en el
laboratorio y/o
de simulaciones
por ordenador.
5. Comprobar 
mediante 
experiencias 
sencillas de 
laboratorio la 
influencia de 
determinados 
factores en la 
velocidad de 
las reacciones 
químicas.
6. Reconocer la
importancia de 
la química en 
la CMCT 
obtención de 
nuevas 
sustancias y su
importancia en 
la mejora de la
calidad de vida
de las 
personas.
7. Valorar la 
importancia de 
la industria 
química en la 
sociedad y su 
influencia en 
el medio 
ambiente.
 

atómico-molecular y 
la teoría de 
colisiones.
4.1. Determina las 
masas de reactivos y 
productos que 
intervienen en una 
reacción química. 
Comprueba 
experimentalmente que
se cumple la ley de 
conservación de la 
masa.
5.1. Justifica en 
términos de la teoría
de colisiones el 
efecto de la 
concentración de los 
reactivos en la 
velocidad de 
formación de los 
productos de una 
reacción química.
5.2. Interpreta 
situaciones 
cotidianas en las que
la temperatura 
influye 
significativamente en
la velocidad de la 
reacción.
6.1. Clasifica 
algunos productos de 
uso cotidiano en 
función de su 
procedencia natural o
sintética.
6.2. Identifica y 
asocia productos 
procedentes de la 
industria química con
su contribución a la 
mejora de la calidad 
de vida de las 
personas.
7.1. Describe el 
impacto 
medioambiental del 

- 141 -



dióxido de carbono, 
los óxidos de azufre,
los óxidos de 
nitrógeno y los CFC y
otros gases de efecto
invernadero 
relacionándolo con 
los problemas 
medioambientales de 
ámbito global.
7.2. Propone medidas 
y actitudes, a nivel 
individual y 
colectivo, para 
mitigar los problemas
medioambientales de 
importancia global.
7.3. Defiende 
razonadamente la 
influencia que el 
desarrollo de la 
industria química ha 
tenido en el progreso
de la sociedad, a 
partir de fuentes 
científicas de 
distinta procedencia.
 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR
de 3º ESO

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas

- 142 -



·             Las 
fuerzas. 
Efectos. 
Velocidad 
media, 
velocidad 
instantánea 
y 
aceleración.

·             Las 
fuerzas de 
la 
naturaleza

1. Reconocer el 
papel de las 
fuerzas como causa
de los Cambios en 
el estado de 
movimiento y de 
las deformaciones.
2. Diferenciar 
entre velocidad 
media e 
instantánea a 
partir de gráficas
espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, 
y deducir el valor
de la aceleración 
utilizando éstas 
últimas.
3. Comprender el 
papel que juega el
rozamiento en la 
vida cotidiana.
4. Considerar la 
fuerza 
gravitatoria como 
la responsable del
peso de los 
cuerpos, de los 
movimientos 
orbitales y de los
distintos niveles 
de agrupación en 
el Universo, y 
analizar los 
factores de los 
que depende.
5. Conocer los 
tipos de cargas 
eléctricas, su 
papel en la 
constitución de la
materia y las 
características de
las fuerzas que se
manifiestan entre 
ellas.
 

1.1. En situaciones 
de la vida cotidiana,
identifica las 
fuerzas que 
intervienen y las 
relaciona con sus 
correspondientes 
efectos en la 
deformación o en la 
alteración del estado
de movimiento de un 
cuerpo.
1.2. Establece la 
relación entre el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las fuerzas 
que han producido 
esos alargamientos, 
describiendo el 
material a utilizar y
el procedimiento a 
seguir para ello y 
poder comprobarlo 
experimentalmente.
1.3. Establece la 
relación entre una 
fuerza y su 
correspondiente 
efecto en la 
deformación o la 
alteración del estado
de movimiento de un 
cuerpo.
1.4. Describe la 
utilidad del 
dinamómetro para 
medir la fuerza 
elástica y registra 
los resultados en 
tablas y 
representaciones 
gráficas expresando 
el resultado 
experimental en 
unidades en el
Sistema 
Internacional.
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2.1. Deduce la 
velocidad media e 
instantánea a partir 
de las 
representaciones 
gráficas del espacio 
y de la velocidad en 
función del tiempo.
2.2. Justifica si un 
movimiento es 
acelerado o no a 
partir de las 
representaciones 
gráficas del espacio 
y de la velocidad en 
función del tiempo.
3.1. Analiza los 
efectos de las 
fuerzas de rozamiento
y su influencia en el
movimiento de los 
seres vivos y los 
vehículos.
4.1. Relaciona 
cualitativamente la 
fuerza de gravedad 
que existe entre dos 
cuerpos con las masas
de los mismos y la 
distancia que os 
separa.
4.2. Distingue entre 
masa y peso 
calculando el valor 
de la aceleración de 
la gravedad a partir 
de la relación entre 
ambas magnitudes.
5.1. Explica la 
relación existente 
entre las cargas 
eléctricas y la 
constitución de la 
materia y asocia la 
carga eléctrica de 
los cuerpos con un 
exceso o defecto de 
electrones.
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5.2. Relaciona 
cualitativamente la 
fuerza eléctrica que 
existe entre dos 
cuerpos con su carga 
y la distancia que 
los separa, y 
establece analogías y
diferencias entre las
fuerzas gravitatoria 
y eléctrica.
 

 

 

 

 

 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR
de 3º ESO

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 9 : La Energía

·             Fuentes de
energía

·             Uso 
racional de 
la energía

·             

Electricidad
y circuitos 
eléctricos. 
Ley de Ohm

·             

Dispositivos
electrónicos
de uso 
frecuente.

·             Aspectos 
industriales
de la 
energía.

1. Valorar el 
papel de la 
energía en 
nuestras vidas, 
identificar las 
diferentes 
fuentes, comparar 
el impacto 
medioambiental de 
las mismas y 
reconocer la 
importancia del 
ahorro energético 
para un desarrollo
sostenible.
2. Conocer y 
comparar las 
diferentes fuentes
de energía 

1.1. Reconoce, 
describe y compara las
fuentes renovables y 
no renovables de 
energía, analizando 
con sentido crítico su
impacto 
medioambiental.
2.1. Compara las 
principales fuentes de
energía de consumo 
humano, a partir de la
distribución 
geográfica de sus 
recursos y los efectos
medioambientales.
2.2. Analiza la 
predominancia de las 
fuentes de energía 
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 empleadas en la 
vida diaria en un 
contexto global 
que implique 
aspectos 
económicos y 
medioambientales.
3. Valorar la 
importancia de 
realizar un 
consumo 
responsable de las
fuentes 
energéticas.
4. Explicar el 
fenómeno físico de
la corriente 
eléctrica e 
interpretar el 
significado de las
magnitudes 
intensidad de 
corriente, 
diferencia de 
potencial y 
resistencia, así 
como las 
relaciones entre 
ellas.
5. Comprobar los 
efectos de la 
electricidad y las
relaciones entre 
las magnitudes 
eléctricas 
mediante el diseño
y construcción de 
circuitos 
eléctricos y 
electrónicos 
sencillos, en el 
laboratorio o 
mediante 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas.
6. Valorar la 
importancia de los

convencionales) frente
a las alternativas, 
argumentando los 
motivos por los que 
estas últimas aún no 
están suficientemente 
explotadas.
3.1. Interpreta datos 
comparativos sobre la 
evolución del consumo 
de energía mundial 
proponiendo medidas 
que pueden contribuir 
al ahorro individual y
colectivo.
4.1. Explica la 
corriente eléctrica 
como cargas en 
movimiento a través de
un conductor.
4.2. Comprende el 
significado de las 
magnitudes eléctricas 
intensidad de 
corriente, diferencia 
de potencial y 
resistencia, y las 
relaciona entre sí 
utilizando la ley de 
Ohm.
4.3. Distingue entre 
conductores y 
aislantes reconociendo
los principales 
materiales usados como
tales.
5.1. Describe el 
fundamento de una 
máquina eléctrica, en 
la que la electricidad
se transforma en 
movimiento, luz, 
sonido, calor, etc. 
mediante ejemplos de 
la vida cotidiana, 
identificando sus 
elementos principales.
5.2. Construye 
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circuitos 
eléctricos y 
electrónicos en 
las instalaciones 
eléctricas e 
instrumentos de 
uso cotidiano, 
describir su 
función básica e 
identificar sus 
distintos 
componentes.
7. Conocer la 
forma en la que se
genera la 
electricidad en 
los distintos 
tipos de centrales
eléctricas, así 
como su transporte
a los lugares de 
consumo.
 

circuitos eléctricos 
con diferentes tipos 
de conexiones entre 
sus elementos, 
deduciendo de forma 
experimental las 
consecuencias de la 
conexión de 
generadores y 
receptores en serie o 
en paralelo.
5.3. Aplica la ley de 
Ohm a circuitos 
sencillos para 
calcular una de las 
magnitudes 
involucradas a partir 
de las dos, expresando
el resultado en las 
unidades del Sistema 
Internacional.
 6.1. Asocia los 
elementos principales 
que forman la 
instalación eléctrica 
típica de una vivienda
con los componentes 
básicos de un circuito
eléctrico.
6.2. Comprende el 
significado de los 
símbolos y 
abreviaturas que 
aparecen en las 
etiquetas de 
dispositivos 
eléctricos.
6.3. Identifica y 
representa los 
componentes más 
habituales en un 
circuito eléctrico: 
conductores, 
generadores, 
receptores y elementos
de control 
describiendo su 
correspondiente 
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función.
6.4. Reconoce los 
componentes 
electrónicos básicos 
describiendo sus 
aplicaciones prácticas
y la repercusión de la
miniaturización del 
microchip en el tamaño
y precio de los 
dispositivos.
7.1. Describe el 
proceso por el que las
distintas fuentes de 
energía se transforman
en energía eléctrica 
en las centrales 
eléctricas, así como 
los métodos de 
transporte y 
almacenamiento de la 
misma.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR
de 3º ESO

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud
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·             Niveles de 
organización 
de la materia
viva.

·             

Organización 
general del 
cuerpo 
humano: 
células, 
tejidos, 
órganos, 
aparatos y 
sistemas.

·             La salud y 
la 
enfermedad. 
Enfermedades 
infecciosas y
no 
infecciosas. 
Higiene y 
prevención. 
Sistema 
inmunitario. 
Vacunas. Los 
trasplantes y
la donación 
de células, 
sangre y 
órganos.

·             Las 
sustancias 
adictivas: el
tabaco, el 
alcohol y 
otras drogas.
Problemas 
asociados.

·             Nutrición, 
alimentación 
y salud. Los 
nutrientes, 
los alimentos
y hábitos 
alimenticios 
saludables. 
Trastornos de
la conducta 
alimentaria. 

1. Catalogar los 
distintos niveles 
de organización de
la materia viva: 
células, tejidos, 
órganos y aparatos
o sistemas y 
diferenciar las 
principales 
estructuras 
celulares y sus 
funciones.
2. Diferenciar los
tejidos más 
importantes del 
ser humano y su 
función.
3. Descubrir a 
partir del 
conocimiento del 
concepto de salud 
y enfermedad, los 
factores que los 
determinan.
4. Clasificar las 
enfermedades y 
valorar la 
importancia de los
estilos de vida 
para prevenirlas.
5. Determinar las 
enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas más 
comunes que 
afectan a la 
población, causas,
prevención y 
tratamientos.
6. Identificar 
hábitos saludables
como método de 
prevención de las 
enfermedades.
7. Determinar el 
funcionamiento 
básico del sistema
inmune, así como 
las continuas 
aportaciones de 

1.1. Interpreta los 
diferentes niveles 
de organización en 
el ser humano, 
buscando la relación
entre ellos.
1.2. Diferencia los 
distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes.
2.1. Reconoce los 
principales tejidos 
que conforman el 
cuerpo humano, y 
asocia a los mismos 
su función.
3.1. Argumenta las 
implicaciones que 
tienen los hábitos 
para la salud, y 
justifica con 
ejemplos las 
elecciones que 
realiza o puede 
realizar para 
promoverla 
individual y 
colectivamente.
4.1. Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes 
relacionándolas con 
sus causas.
5.1. Distingue y 
explica los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas.
6.1. Conoce y 
describe hábitos de 
vida saludable 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR
de 3º ESO

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución
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·             Factores que
condicionan el
relieve 
terrestre. El 
modelado del 
relieve.

·             Los agentes 
geológicos 
externos y los
procesos de 
meteorización,
erosión, 
transporte y 
sedimentación.

·             Las aguas 
superficiales 
y el modelado 
del relieve. 
Formas 
característica
s.

·             Las aguas 
subterráneas, 
su circulación
y explotación.

·             Acción 
geológica del 
mar.

·             Acción 
geológica del 
viento.

·             Acción 
geológica de 
los glaciares.

·             Formas de 
erosión y 
depósito que 
originan.

·             Acción 
geológica de 
los seres 
vivos. La 
especie humana
como agente 
geológico.

·             

Manifestacione
s de la 

1. Identificar 
algunas de las 
causas que hacen 
que el relieve 
difiera de unos 
sitios a otros.
2. Relacionar los 
procesos 
geológicos 
externos con la 
energía que los 
activa y 
diferenciarlos de 
los procesos 
internos.
3. Analizar y 
predecir la acción
de las aguas 
superficiales e 
identificar las 
formas de erosión 
y depósitos más 
características.
4. Valorar la 
importancia de las
aguas 
subterráneas, 
justificar su 
dinámica y su 
relación con las 
aguas 
superficiales.
5. Analizar la 
dinámica marina y 
su influencia en 
el modelado 
litoral.
6. Relacionar la 
acción eólica con 
las condiciones 
que la hacen 
posible e 
identificar 
algunas formas 
resultantes.
7. Analizar la 
acción geológica 
de los glaciares y

1.1. Identifica la 
influencia del clima
y de las 
características de 
las rocas que 
condicionan e 
influyen en los 
distintos tipos de 
relieve.
2.1. Relaciona la 
energía solar con 
los procesos 
externos y justifica
el papel de la 
gravedad en su 
dinámica.
2.2. Diferencia los 
procesos de 
meteorización, 
erosión, transporte 
y sedimentación y 
sus efectos en el 
relieve.
3.1. Analiza la 
actividad de 
erosión, transporte 
y sedimentación 
producida por las 
aguas superficiales 
y reconoce alguno de
sus efectos en el 
relieve. 
4.1. Valora la 
importancia de las 
aguas subterráneas y
los riesgos de su 
sobreexplotación. 
5.1. Relaciona los 
movimientos del agua
del mar con la 
erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en el 
litoral, e 
identifica algunas 
formas resultantes 
características.
6.1. Asocia la 
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energía 
interna de la 
Tierra. Origen
y tipos de 
magmas. 
Actividad 
sísmica y 
volcánica. 
Distribución 
de volcanes y 
terremotos.

·             Los riesgos 
sísmico y 
volcánico. 
Importancia de
su predicción 
y prevención.

·             Ecosistema: 
identificación
de sus 
componentes.

·             Factores 
abióticos y 
bióticos en 
los 
ecosistemas.

·             Ecosistemas 
acuáticos.

·             Ecosistemas 
terrestres.

justificar las 
características de
las formas de 
erosión y depósito
resultantes.
8. Indagar los 
diversos factores 
que condicionan el
modelado del 
paisaje en las 
zonas cercanas del
alumnado.
9. Reconocer la 
actividad 
geológica de los 
seres vivos y 
valorar la 
importancia de la 
especie humana 
como agente 
geológico externo.
10. Diferenciar 
los cambios en la 
superficie 
terrestre 
generados por la 
energía del 
interior terrestre
de los de origen 
externo.
11. Analizar las 
actividades 
sísmica y 
volcánica, sus 
características y 
los efectos que 
generan.
12. Relacionar la 
actividad sísmica 
y volcánica con la
dinámica del 
interior terrestre
y justificar su 
distribución 
planetaria.
13. Valorar la 
importancia de 
conocer los 

actividad eólica con
los ambientes en que
esta actividad 
geológica puede ser 
relevante.
7.1. Analiza la 
dinámica glaciar e 
identifica sus 
efectos sobre el 
relieve.
8.1. Indaga el 
paisaje de su 
entorno más próximo 
e identifica algunos
de los factores que 
han condicionado su 
modelado.
9.1. Identifica la 
intervención de 
seres vivos en 
procesos de 
meteorización, 
erosión y 
sedimentación. 
9.2. Valora la 
importancia de 
actividades humanas 
en la transformación
de la superficie 
terrestre. 
10.1. Diferencia un 
proceso geológico 
externo de uno 
interno e identifica
sus efectos en el 
relieve.
11.1. Conoce y 
describe cómo se 
originan los seísmos
y los efectos que 
generan.
11.2. Relaciona los 
tipos de erupción 
volcánica con el 
magma que los 
origina y los asocia
con su peligrosidad.
12.1. Justifica la 
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riesgos sísmico y 
volcánico y las 
formas de 
prevenirlo.
14. Diferenciar 
los distintos 
ecosistemas y sus 
componentes.
15. Reconocer 
factores y 
acciones que 
favorecen o 
perjudican la 
conservación del 
medio ambiente.

existencia de zonas 
en las que los 
volcanes y 
terremotos son más 
frecuentes y de 
mayor peligrosidad o
magnitud.
13.1. Valora el 
riesgo sísmico y, en
su caso, volcánico 
existente en la zona
en que habita y 
conoce las medidas 
de prevención que 
debe adoptar.
14.1. Reconoce en un
ecosistema los 
factores 
desencadenantes de 
desequilibrios de un
ecosistema.
15.1. Reconoce y 
valora acciones que 
favorecen la 
conservación del 
medio ambiente.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ: 

Els alumnes que tinguen pendents les assignatures de Biologia de 1r d’ESO, Física i química de 2n
d’ESO, o matemàtiques de 1r o segon d’ESO, en aprovar l’àmbit científic a la primera avaluació es
donarà per aprovada l’assignatura pendent corresponent.

PROGRAMACIÓ 4t ESO

1. INTRODUCCIÓ

JUSTIFICACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ
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En virtut de l’article 18 del  Decret 87/2015 pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació 
general de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana, i del  
DECRET 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015 (annex IV), 
l'alumnat podrà triar com optativa especìfica del Bloc A la matèria de Tecnologia  en l’opció 
d’ensenyances acadèmiques, a més, podrà triar el Taller d’aprofundiment en Robòtica com optativa 
del Bloc B, i l’alumnat  d’ensenyances aplicades cursará amb caràcter obligatori la materia troncal de 
Tecnologia.

Així doncs, en el present curs 2020-21, tenim dos grups de quart que cursen l’assignatura de 
tecnologia: un (4art E) en l’opció d’ensenyances aplicades, i l'altre  grup de PR4 (segon curs de 
diversificació curricular). I un altre grup (4art ABCDE) en la matèria de Taller d’aprofundiment en 
Robòtica.

A ningú se li escapa la importància i la presència de la tecnologia en les nostres vides. La nostra 
societat, tal com la tenim concebuda actualment, necessita ciutadans formats tecnològicament, amb 
una capacitat de presa de decisions sobre processos tecnològics suficient, amb sentit crític i amb 
notable interès enfront dels nous reptes que se’ls presenten. La busca de qualitat de vida és 
l’objectiu de qualsevol procediment o tècnica que se serveix de materials tradicionals, o fa ús de les 
contínues novetats que sorgeixen en este àmbit.

NORMATIVA VIGENT
El currículum vigent en aquesta matèria (Tecnologia) i curs (4t) és el que estableix el Decret 87/2015,
de 5 de juny. Així mateix hem de tenir en compte tant la en matèria d'ordenació acadèmica i 
d'organització de l'activitat docent en els centres d'Educació Secundària RESOLUCIÓ de 28 de juliol 
de 2020  on es dicten instruccions.

2. OBJETIUS

OBJETIUS GENERALS D’ ETAPA

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als 
altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en 
el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, com a 
valors comuns d'una societat plural i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democràtica.
b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició 
necessària per a una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà de 
desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la 
discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal
o social. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones, així com qualsevol 
manifestació de violència contra la dona.
d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els 
altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i 
resoldre pacíficament els conflictes.
e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per, amb sentit crític, 
nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les 
de la informació i la comunicació.
f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en diferents disciplines, 
així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del 
coneixement i de l'experiència.
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g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la 
iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir 
responsabilitats.
h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i en la 
llengua valenciana, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi 
de la literatura.
i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.
j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així 
com el patrimoni artístic i cultural.
k) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar
els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l'educació física i la pràctica de l'esport per afavorir el 
desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la 
seva diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels
éssers vius i el medi ambient, i contribuir a la conservació i millora.
l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques, 
utilitzant diversos mitjans d'expressió i representació.
De tots aquests objectius generals de l'etapa, els que expressament tenen major relació amb 
aquesta matèria i curs són els següents:  a), b), c), d), e), f), g), h) i l).

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA MATÈRIA

L'ensenyament de la Tecnologia en aquesta etapa tindrà com a finalitat el desenvolupament de les 
següents capacitats:
1. Abordar amb autonomia i creativitat, individualment i en grup, problemes tecnològics treballant de 
forma ordenada i metòdica per estudiar el problema, recopilar i seleccionar informació procedent de 
diferents fonts, elaborar la documentació pertinent, concebre, dissenyar, planificar i construir objectes
o sistemes que resolguin el problema estudiat i avaluar la seua idoneïtat des de diferents punts de 
vista.
2. Adquirir destreses tècniques i coneixements suficients per a l'anàlisi, disseny i elaboració 
d'objectes i sistemes tecnològics mitjançant la manipulació, de forma segura i precisa, de materials i 
eines.
3. Analitzar els objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus 
elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'usar-los i controlar-los, entendre les 
condicions fonamentals que han intervingut en el seu disseny i construcció i valorar les repercussions
que ha generat la seva existència.
 4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar la seua viabilitat i abast 
utilitzant els mitjans tecnològics, recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari adequats.
5. Adoptar actituds favorables a la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interès i curiositat 
cap a l'activitat tecnològica, analitzant i valorant críticament la investigació, la innovació i el 
desenvolupament tecnològic i la seva influència en la societat, en el medi ambient, en la salut i en el 
benestar personal i col·lectiu al llarg de la història de la humanitat.
6. Comprendre les funcions dels components físics d'un ordinador i conèixer les formes de 
connectar-los.
7. Manejar amb desimboltura aplicacions informàtiques que permeten buscar, emmagatzemar, 
organitzar, manipular, recuperar i presentar informació, emprant de forma habitual les xarxes de 
comunicació.
8. Assumir de forma crítica i activa l'avanç i l'aparició de noves tecnologies, i incorporar-les al seu 
quefer quotidià, analitzant i valorant críticament la seua influència sobre la societat i el medi ambient.
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9. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la recerca de solucions, 
en la presa de decisions i en l'execució de les tasques encomanades amb actitud de respecte, 
cooperació, tolerància i solidaritat.
10. Conèixer les necessitats personals i col·lectives més pròximes, així com les solucions més 
adequades que ofereix el patrimoni tecnològic del mateix entorn.
11. Conèixer, valorar i respectar les normes de seguretat i higiene en el treball i prendre consciència 
dels efectes que tenen sobre la salut personal i col·lectiva.

Tots aquests objectius específics de la matèria tenen relació expressa i directa amb aquest curs. 
Cada un d'ells, serà desglossat posteriorment en els que s'indiquen en les respectives unitats 
didàctiques en què s'han organitzat els continguts.

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES

RELACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES AMB ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA 
MATÈRIA I CURS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA
MATÈRIA

CCLI:   Comunicació lingüística. 1, 4, 7 i 9
CMCT:  Competència matemàtica i 
competències bàsiques en ciència i tecnologia

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

CD :  Competència digital. 1, 4, 6, 7 i 8
CAA:   Aprendre a aprendre. 1, 2, 3, 6 i 7
CSC:   Competències socials i cíviques. 3, 5, 8, 9, 10 i 11
SIEE:   Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10
CEC:   Consciència i expressions culturals. 1,9,10,11

RELACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES AMB ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA 
MATÈRIA

CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPETÈNCIES
BL1.1. Descriure les característiques dels elements, la tipologia, les 
estructures de les xarxes i els sistemes per a identificar les aplicacions de la 
comunicació amb fils o sense.

BL1.2. Utilitzar un llenguatge de programació per a controlar aplicacions 
informàtiques senzilles.

BL1.3. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts, a partir d’una 
estratègia de filtratge i de manera contrastada, organitzant la informació per 
mitjà de procediments de síntesi o presentació dels continguts, registrant-la en
paper o emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i servicis de
la xarxa per a obtindre textos de l’àmbit acadèmic o professional.

BL1.4. Llegir textos, en formats diversos i presentats en suport paper o 
digital, utilitzant les estratègies de comprensió lectora per a obtindre 
informació i aplicar-la en la reflexió sobre els continguts, l’ampliació dels 
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seus coneixements i la realització de tasques.

BL1.5. Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca 
col·lectiva, filtrant i compartint informació i continguts digitals i utilitzant la 
ferramentes de comunicació TIC, servicis de la web social i entorns virtuals 
d’aprenentatge; aplicar bones formes de conducta en la comunicació, i 
previndre, denunciar i protegir altres de les males pràctiques.

BL1.6. Crear i editar continguts digitals com documents de text o 
presentacions multimèdia i produccions audiovisuals, amb sentit estètic, 
utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web, per a 
exposar un objecte tecnològic, i conéixer com aplicar els diferents tipus de 
llicències.

BL1.7. Investigar i recopilar, per mitjà de les TIC, entorns laborals, 
professions i estudis vinculats amb la matèria; analitzar els coneixements, les 
habilitats i les competències necessàries per al seu desenrotllament, i 
comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar 
alternatives davant de la presa de decisions.

BL2.1. Classificar i analitzar les instal·lacions típiques d’una vivenda 
identificant els elements que les constituïxen.

BL2.2. Representar per mitjà de la simbologia adequada, utilitzant el 
programari específic, circuits senzills d’instal·lacions domèstiques per a 
analitzar el seu funcionament i, si és el cas, efectuar el posterior muntatge.

BL2.3. Efectuar, a partir d’un supòsit pràctic, un estudi comparatiu de 
l’estalvi que suposa la utilització de productes energèticament eficients per a 
fomentar hàbits de consum adequats.
 
BL2.4. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes, 
assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys
i companyes, demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions, i 
utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.

BL2.5. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una 
previsió de recursos i temps, ajustada als objectius proposats, i adaptar-ho a 
canvis i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats; avaluar amb 
ajuda de guies el procés i el producte final, i comunicar de manera personal 
els resultats obtinguts.

BL3.1. Analitzar circuits electrònics, reconeixent els seus components per a 
experimentar el seu funcionament per mitjà de muntatges senzills.

BL3.2. Resoldre problemes tecnològics associats a aplicacions industrials 
senzilles per mitjà de portes lògiques emprant, si és el cas, l’àlgebra de Boole.

BL3.3. Utilitzar el programari de simulació específic, emprant simbología 
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normalitzada, per a representar i avaluar circuits electrònics.

BL4.1. Analitzar sistemes automàtics estudiant els seus components per a 
aplicar-ho al muntatge d’automatismes senzills o robots dotats de moviment 
autònom.

BL4.2. Utilitzar l’ordinador com a ferramenta d’adquisició i interpretació de 
dades en sistemes automàtics, a través de targetes controladores, per a 
l’experimentació amb prototips prèviament dissenyats

BL5.1. Descriure les característiques i funcionament de les tecnologies 
hidràulica i pneumàtica per a relacionar-ho amb aplicacions de la vida real.

BL5.2. Analitzar els principals components, utilitzant simbología 
normalitzada, per a muntar senzills circuits pneumàtics per mitjà de simulació
o utilitzant elements reals complint amb les normes de seguretat establides.

BL6.1. Argumentar els canvis tecnològics més rellevants per a valorar la seua 
repercussió tant tecnològica com econòmica i social, basant-se en 
documentació escrita i digital.

BL6.2. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, 
social o professional, aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques 
del nivell educatiu pròpies de la interacció oral i utilitzant un llenguatge no 
discriminatori.

BL6.3. Expressar oralment textos prèviament planificats, aplicant la 
terminologia conceptual corresponent, les normes de la prosòdia i la correcció
gramatical, i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació 
comunicativa, per a transmetre de manera organitzada els resultats obtinguts 
en el projecte realitzat, amb un llenguatge no discriminatori.

BL6.4. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts 
diverses, utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtindre 
informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus 
coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.

BL6.5. Estudiar objectes tècnics i tecnològics per mitjà de l’anàlisi d’objectes,
per a veure la seua relació amb l’entorn, la seua funció i evolució històrica.

BL6.6. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic , social o profesional en 
diversos formats, cuidant els seus aspectes formals, aplicant la terminologia 
apropiada, les normes de correcció ortogràfica i gramatical, i ajustats a cada 
situació comunicativa, per a transmetre els seus coneixements de manera 
organitzada i no discriminatòria.

BL6.7. Realitzar de manera eficaç tasques, tindre iniciativa per a emprendre i 
proposar accions, sent conscient se les seues fortaleses i debilitats; mostrar 
curiositat i interés durant el seu desenrotllament, i actuar amb flexibilitat 
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buscant solucions alternatives.

4. CONTINGUTS

ESTRUCTURA

Els continguts que estableix l'esmentat Decret 87/2015 per a aquesta matèria i curs són els 
següents:

Bloc 1: Tecnologies de la informació i la comunicació.
Sistemes d’intercanvi i publicació d’informació: seguretat i ús responsable.
Comunicació amb fils i sense fil: elements, mitjans de transmissió i aplicacions.
Conceptes bàsics dels llenguatges de programació.
Elaboració de programes informàtics.
Estratègies de comprensió lectora.
Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast d’informació.
Estratègies de filtratge en la busca informació.
Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
Disseny de presentacions multimèdia.
Tractament de la imatge.
Producció senzilla d’àudio i vídeo.
Ferramentes de producció digital en la web.
Drets d’autor i llicències de publicació.
Estudis i professions vinculats amb la matèria.

Bloc 2: Instal·lacions en vivendes.
Instal·lacions essencials: instal·lació elèctrica, instal·lació d’aigua sanitària i instal·lació de 
sanejament.
Altres instal·lacions: calefacció, gas, aire condicionat i domòtica.
Normativa, simbologia, anàlisi i muntatge d’instal·lacions bàsiques.
Programari específic de representació d’instal·lacions domèstiques.
Criteris i mesures d’estalvi energètic en una vivenda.
Estratègies de planificació, organització i gestió.
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu.

Bloc 3. Electrònica.
Electrònica analògica: components bàsics i simbologia.
Anàlisi i muntatge de circuits elementals.
Circuits impresos.
Electrònica digital: components bàsics i simbologia.
Resolució de problemes tecnològics bàsics: portes lògiques i àlgebra de Boole.
Ús de simuladors per a analitzar el comportament dels circuits electrònics.
Simbologia normalitzada.

Bloc 4. Control i robòtica.
Anàlisi de sistemes automàtics: funcionament, tipus i components de control.
Robots: tipus, graus de llibertat i característiques tècniques.
L’ordinador com a element de programació i control de sistemes robotitzats.
Programació i aplicació de targetes controladores en l’experimentació amb prototips dissenyats.
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Bloc 5. Pneumàtica i hidràulica.
Sistemes hidràulics i pneumàtics: àmbits d’aplicació.
Instal·lacions hidràuliques i pneumàtiques: configuració bàsica.
Components pneumàtics: simbologia i funcionament.
Circuits pneumàtics bàsics.
Simulació de circuits pneumàtics per mitjà de programari.

Bloc 6. Tecnologia i societat.
El desenrotllament tecnològic al llarg de la història.
Anàlisi de l’evolució dels objectes tècnics i tecnològics i importància de la normalització en el 
desenrotllament de productes industrials.
Aprofitament de matèries primeres i recursos naturals.
Adquisició d’hàbits que potencien el desenrotllament sostenible.
Estratègies de comprensió lectora.
Estratègies de comprensió escrita.
Estratègies de comprensió oral.
Estratègies lingüístiques i no lingüístiques.
Aplicació de normes de correcció gramaticals.
Respecte en l’ús del llenguatge.
Autoconeixement i sentit crític.
Planificació de textos orals.

5. UNITATS DIDÀCTIQUES

Unitat 1. Electrònica

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència per a aprendre a aprendre

El  programari  de  simulació  requerix  un  procés  d'autoaprenentatge.  El  tutorial  de  Crocodile

Thecnology és excel·lent, encara que el programa està en anglès.

Autonomia i iniciativa personal

La introducció de programari de simulació proporcional als alumnes autonomia durant l'aprenentatge.

L'aplicació  indicarà  si  hem  connectat  malament  algun  component  i  podrem  comprovar  el

funcionament del circuit sense necessitat muntar-lo.

Competència matemàtica i en ciència i tecnologia

En la  resolució  d’exercicis,  aplicació  de  la  llei  d’ohm en  el  disseny  d’elements  de  protecció  de
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components electrònics. Anàlisis de funcionament de circuits electrònics.

OBJECTIUS

● Repassar els coneixements bàsics sobre el funcionament dels circuits elèctrics.

● Recordar la funció i magnitud de resistències fixes i variables.

● Identificar els components necessaris per a muntar un circuit  electrònic que complisca una

determinada funció.

● Conèixer el paper que exerceixen els diferents components d'un circuit electrònic: resistències,

condensadors, transistors, díodes…

● Muntar circuits utilitzant relés.

● Conèixer els estats de funcionament d'un transistor i ser capaç d'analitzar circuits electrònics

dotats de transistors, a fi de calcular les magnituds elèctriques fonamentals.

● Conèixer  en  què  consistix  el  fenomen de  l'amplificació  de  senyals  elèctrics  en  muntatges

basats en transistors.

● Saber com muntar circuits electrònics senzills.

● Aprendre a utilitzar un programari de simulació de circuits elèctrics i electrònics.

CONTINGUTS

Conceptes

● Components dels circuits electrònics: resistències, condensadors, díodes i transistors.

● Associació de resistències. Tipus de resistències. Resistències variables.

● Funcionament  d'un  condensador.  Tipus  de  condensadors.  Càrrega i  descàrrega d'un
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condensador.

● Funcionament  del  transistor.  Ús del  transistor  com a  interruptor.  Ús del  transistor  com a

amplificador.

● Semiconductors i díodes. Díodes LED.

● Construcció de circuits impresos.

● Simuladors de circuits.

Procediments, destreses  i habilitats

● Analitzar el paper exercit per diferents tipus de resistències en circuits elèctrics i electrònics.

● Utilitzar el polímetre.

● Soldar components electrònics en una placa.

● Construir circuits impresos emprant el soldador i una placa.

● Muntar circuits electrònics senzills.

● Dissenyar circuits elèctrics i electrònics amb el programari apropiat.

Actituds

● Respecte de les normes de seguretat a l'hora d'utilitzar el soldador.

● Interés per aprofitar els avantatges dels simuladors de circuits.

● Atenció pels components electrònics. Precaució per a no espatlar els components d'un circuit

al  connectar-los en unes condicions que un determinat  component no pot suportar  (elevat

voltatge, per exemple).
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● Reconeixement de la importància dels sistemes electrònics en la nostra societat.

● Interés per descobrir les aplicacions pràctiques de l'electrònica.

● Curiositat per elaborar circuits electrònics, a fi d'aplicar-los a una finalitat concreta.

● Reconeixement de l'evolució que ha tingut l'electrònica des dels seus inicis i de la contínua

expansió que patix per a la creació de nous i millors dispositius.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Explicar el funcionament d'un circuit electrònic, distingint els seus components.

2. Explicar amb claredat el fenomen de càrrega i descarrega d'un condensador.

3. Dissenyar circuits senzills de control per mitjà de relés.

4. Conèixer el transistor, el seu funcionament i analitzar l'evolució de circuits amb transistors.

5. Muntar circuits amb motors, condensadors i relés.

6. Muntar circuits amb transistors i díodes.

Continguts mínims

(Adaptacions curriculars per a alumnes amb necessitats educatives especials).

A nivell únicament orientatiu i com a model d'alguns continguts que es poden abordar amb aquells

alumnes que presenten menors ritmes d'aprenentatge o en els quals es detecten certes dificultats en

el procés d'ensenyança-aprenentatge es proposen els següents:

1.   Concepte de resistències fixes i variables. Identificació. Característiques.

2.   La Soldadura blana.

3.    Funcionament  d'un  condensador.  Tipus de condensadors.  Càrrega i  descàrrega d'un

condensador.

4.   Semiconductors i díodes. Díodes LED. Funcionament del transistor. Ús del transistor com
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a interruptor

5.    Procés de construcció dels circuits electrònics. Construcció d'una placa de circuit imprès.

Unitat 2. Electrònica digital

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

El treball  amb esquemes és essencial  en la formació sobre electrònica.  És important  reflexionar

sobre la importància de representar adequadament les portes lògiques i la resta d'elements d'un

circuit a l'hora de comunicar-nos.

Competència matemàtica

Al llarg de la unitat els alumnes hauran de realitzar operacions relacionades amb l’ús de l’algebra de

Boole.

Competència digital

La informàtica també s'ha introduït en l'electrònica, com hem comprovat en esta unitat per mitjà dels

simuladors de circuits.

Explicar als alumnes que estes ferramentes s'empren també a nivell professional per al disseny de

circuits més complexos.

Competència per a aprendre a aprendre

El programari de simulació requerix un procés d'autoaprenentatge. En el cas de Crocodile 3D, a més,

el tutorial que inclou és excel·lent, a pesar que el programa està en anglés.

OBJECTIUS

● Conéixer les propietats de l'àlgebra de Boole.

● Obtindre la primera forma canònica a partir d'una taula de veritat.
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● Implementar una funció lògica utilitzant circuits digitals elementals.

● Comprendre  la  importància  de  la  miniaturització  dels  components  electrònics  per  a  la

introducció dels circuits electrònics en aparells d'ús quotidià.

● Saber com funcionen i quina és la utilitat de les diferents portes lògiques utilitzades en circuits

electrònics moderns.

● Saber com es fabriquen en l'actualitat els circuits integrats.

● Aprendre algunes de les característiques bàsiques dels circuits integrats.

● Identificar problemes susceptibles de ser resolts per mitjà de la utilització de portes lògiques.

● Analitzar el funcionament de circuits que inclouen portes lògiques.

CONTINGUTS

Conceptes

● Àlgebra de Boole. Operacions booleanas.

● Plantejament  digital  de  problemes  tecnològics.  Traducció  de  problemes  tecnològics  al

llenguatge de la lògica digital. Primera forma canònica.

● Implementació de funcions lògiques.

● Drives o buffers.

● Circuits integrats. Característiques i evolució. Exemples de circuits integrats molt utilitzats.

● Fabricació de xips.

● Portes lògiques. Tipus de portes lògiques. Famílies lògiques.
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● Portes lògiques en circuits integrats.

● Utilització de portes lògiques en circuits.

Procediments, destreses  i habilitats

● Identificar l'estat (0 o 1) dels elements que formen part d'un circuit elèctric.

● Interpretar i construir taules de veritat.

● Obtindre la primera forma canònica a partir d'una taula de veritat.

● Generar una funció lògica a partir de portes lògiques.

● Dissenyar mecanismes i circuits que incloguen portes lògiques.

● Identificar sensors d'un sistema amb variables booleanas.

● Identificar actuadors d'un sistema amb una funció lògica.

● Utilitzar programari de simulació, com Crocodile Technology, per a analitzar i dissenyar circuits.

Actituds

● Reconeixement de l'important paper de l'electrònica en la societat actual, comprenent la seua

influència en el desenvolupament de les tecnologies de comunicació.

● Orde i precisió en el treball en el taller.

● Valoració de les aportacions de la informàtica en el camp del disseny de circuits electrònics.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Descriure el funcionament de circuits electrònics en què s'introduïxen portes lògiques.

2. Identificar la porta lògica necessària per a complir una funció en un circuit.
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3. Elaborar taules de veritat identificant sensors amb variables booleanas i actuadors amb funcions.

4. Obtindre la primera forma canònica a partir d'una taula de veritat.

5. Explicar la importància dels drivers o buffers en un circuit.

6. Explicar el procés de fabricació de circuits integrats.

7. Explicar l'evolució dels circuits integrats i la seua influència en tots els àmbits de la societat.

8. Dissenyar circuits amb portes lògiques que complisquen una determinada funció.

9. Explicar la utilitat de la lògica digital en el cas de situacions complexes, enfront de les situacions

més senzilles, que és més interessant la utilització de circuits elèctrics «convencionals».

Continguts mínims

Es proposen els següents:

● Àlgebra de Boole. Operacions booleanas.

● Implementació de funcions lògiques.

● Circuits integrats. Característiques i evolució. Exemples de circuits integrats molt utilitzats.

● Portes lògiques. Tipus de portes lògiques. Famílies lògiques.

● Identificar sensors i actuadors d'un sistema amb variables booleanas.

Unitat 3. Tecnologia de la comunicació

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Tractament de la informació i competència digital

En l'actualitat,  la informàtica està molt lligada a les telecomunicacions. Els telèfons mòbils poden

connectar-se a un ordinador, es poden emprar per a enviar i rebre correu electrònic, per a navegar

per Internet, poden reproduir arxius mp3 o vídeo… Al llarg de la unitat es treballen estos continguts
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de manera relacionada.

Competència social i civica

Tal com es comenta en la unitat, la utilització del format mp3 és completament legal. No obstant, la

compressió d'àudio i vídeo, junt amb l'expansió d'Internet, ha servit perquè proliferen els sistemes

P2P en els que els usuaris intercanvien obres protegides amb drets d'autor. Un dels propòsits de la

unitat és mostrar als alumnes que, inclús en el si no és il·legal, este intercanvi dificulta la labor de

molts artistes, sobretot en els seus començaments.

Competència per a aprendre a aprendre

En el cas de les noves tecnologies, la voluntat d'aprendre i perdre la por a «tocar els botons» és de

gran utilitat per a fomentar l'autoaprenentatge. Els alumnes estan, en general, habituats a manejar

telèfons mòbils, però no tant amb altres aparells (receptors GPS, etc.). En este sentit, el coneixement

de les funcions d'estos  aparells ha de servir per a aprendre a manejar-los i a obtindre el màxim

rendiment.

OBJECTIUS

● Conèixer  els  principals  sistemes  de  comunicació  emprats  per  les  persones  al  llarg  de  la

història.

● Saber  com té  lloc  una  conversació  telefònica,  coneixent  quins  són  els  processos  (abans

manuals) que es duen a terme automàticament.

● Diferenciar entre els distints receptors telefònics actuals: fixos, sense fil i mòbils.

● Conèixer els mètodes emprats en l'actualitat per a aconseguir una comunicació de qualitat. Per

exemple, emprant cables de fibra òptica que substituïxen a les línies de coure convencionals.

● Aprendre a valorar la comunicació com una necessitat bàsica de les persones: som animals

comunicatius.

● Conèixer  els  distints  sistemes  emprats  per  a  millorar  la  transmissió  de  les  ones

electromagnètiques, com, per exemple, la modulació en freqüència (FM) en amplitud (AM).
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● Conèixer  l'espectre  radioelèctric  empleat  en  l'actualitat  en  els  diferents  sistemes  de

comunicació: ràdio, telefonia, televisió…

● Conèixer les característiques dels nous formats emprats per a divulgar imatges i  sons: els

discos DVD i els arxius mp3.

CONTINGUTS

Conceptes

● Els sistemes de comunicacions.

● Les comunicacions amb fils: el telègraf i el telèfon.

● Les comunicacions sense fil: la ràdio i la televisió.

● Els sistemes de localització per satèl·lit: el GPS.

● Els discos DVD i els arxius mp3.

● El futur de les comunicacions en la llar.

Procediments, destreses  i habilitats

● Descriure  com es  duen  a  terme les  comunicacions  en  els  sistemes  de  telefonia,  ràdio o

televisió.

● Sintonitzar emissores de ràdio en un receptor.

● Utilitzar el telèfon mòbil.

● Elaborar arxius mp3 a partir d'arxius musicals en un altre format.

● Localitzar elements en un mapa.

- 169 -



Actituds

● Valoració de la utilitat de la tecnologia per a aconseguir una comunicació més eficient entre les

persones.

● Respecte pel treball d'artistes i altres treballadors que ens permeten disfrutar de pel·lícules o

música.

● Respecte cap a les opinions dels altres i el dret a la intimitat de les persones, en particular en

els sistemes de comunicació.

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Descriure esquemàticament els sistemes de telefonia amb fils, ràdio i televisió, explicant el

seu funcionament.

6. Interpretar esquemes en què apareix la manera de transmetre la comunicació en sistemes

de telefonia, ràdio o televisió.

7. Explicar com es transmet la informació en els sistemes de comunicació sense fil.

8. Explicar com es du a terme la comunicació via ràdio, televisió i telèfon.

9. Explicar la diferència entre els distints receptors de telèfon emprats en l'actualitat: fixos,

sense fil o mòbils.

10.Destacar els avantatges i inconvenients dels distints mitjans de comunicació actuals.

L'avaluació de tots aquestos continguts s'efectuarà per mitjà de l'observació sistemàtica del treball de

l'alumne en classe, per a la qual cosa seran instruments adequats tant la realització de les activitats

de comprovació de coneixements de cadascun dels continguts en què s'ha organitzat la unitat com

les finals de síntesi de la unitat, així com exposicions orals , treballs i proves escrites, en què l'alumne

haurà de demostrar tant el domini de conceptes com el de destreses bàsiques de l'àrea.
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Continguts mínims

● Els sistemes de comunicacions.

● Les comunicacions amb fils: el telègraf i el telèfon.

● Les comunicacions sense fil: la ràdio i la televisió.

● Internet. Descripció. Principis tècnics del seu funcionament.

● Formes de connexió de xarxes d'ordinadors a Internet, dispositius i programes utilitzats.

Per tal d’assolir millor els conceptes podran realitzar alguna de les fitxes  de reforç proposades en la

“guia i recursos”.

Unitat 4. Control i robòtica

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

Al llarg de la unitat, tal com ocorre en les unitats d'electrònica, apareixen nombrosos esquemes que

ens permeten interpreten el funcionament dels circuits que incorporen els robots. El seguiment de les

normes de retolació, etc., a l'hora d'elaborar esquemes redunda en una perfecta comunicació entre

l'autor de l'esquema i la persona que construïx el circuit i ho munta en un robot.

Competència social i ciutadana

A l'hora de construir els robots presentats en la unitat serà necessari treballar en equip. En este

moment els  alumnes i  alumnes hauran d'assimilar  diferents tasques.  A més,  el  treball  en equip

permetrà la cooperació mútua de cara a aconseguir un objectiu comú.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

L'acoblament de diferents sensors i motors obri la possibilitat de realitzar nous dissenys de robots

amb diferents funcionalitats. Al llarg del procés de disseny els estudiants podran realitzar millores en

els robots o complementar-los amb alguna funció extra: una llum que s'encén quan la motora gira per
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a arrere, per exemple; hi ha moltes opcions possibles.

OBJECTIUS

● Conèixer els distints elements que formen un sistema de control automàtic.

● Descriure les característiques generals i el funcionament d'un robot.

● Descriure el paper i el funcionament d'un sensor i conèixer les característiques dels principals

tipus de sensors.

● Saber la funció que té la realimentació en els sistemes de control automàtic.

● Conèixer diverses aplicacions dels robots en la indústria, explicant alguns dels avantatges dels

robots enfront de mecanismes automàtics, per exemple.

● Saber dissenyar i construir un robot senzill amb diversos sensors.

● Aprendre  a  acoblar  la  mecànica  i  l'electrònica  en  un  projecte,  de  manera  que  un  motor

determinat siga capaç de moure l'estructura triada com a suport per a un robot.

CONTINGUTS

Conceptes

● L'origen dels robots.

● Automatismes.

● Sistemes de control. Tipus de sistemes de control: en llaç obert i en llaç tancat.

● Elements d'un sistema de control en llaç tancat.

● Robots. Components d'un robot. El moviment de robots.
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● Disseny i construcció de robots no programables. Electrònica, mecànica.

● Components que incorporen robots senzills: motors, transistors, sensors, díodes.

Procediments, destreses i habilitats

● Analitzar el funcionament d'un sistema de control en llaç obert i en llaç tancat.

● Dissenyar i construir circuits elèctrics i electrònics.

● Dissenyar i construir diferents robots no programables, incorporant sensors i motors.

● Identificar els components necessaris per a construir robots que compleixen una determinada

funció. Per exemple, robots que persegueixen llum, que no cauen d'una taula o que no xoquen

contra una paret.

Actituds

● Interès per conèixer les aplicacions dels robots en la indústria.

● Valoració dels avantatges i inconvenients de la introducció dels robots en la indústria.

● Gust pel rigor a l'hora de desenvolupar projectes.

● Reconeixement de les aportacions de tots els membres quan es treballa en equip.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.  Explicar el funcionament d'un sistema de control de llaç tancat.

2. Elaborar esquemes que mostren el funcionament d'un sistema de control automàtic, explicant a

més la seua funció.

3. Explicar el funcionament bàsic dels elements que componen l'electrònica d'un robot.

4. Comprendre el funcionament dels principals tipus de sensors:
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• De llum. • De temperatura. • De contacte.

5. Conèixer les tècniques bàsiques empleades en la construcció de robots no programables.

6. Analitzar circuits electrònics que descriuen el funcionament d'un robot no programable.

7. Dissenyar i construir un robot senzill dotat de diversos sensors.

8. Modificar el disseny d'un robot amb l'objectiu de canviar la seua resposta enfront de determinats

estímuls.

9. Diferenciar els components d'un robot i descriure els seus principals característiques, diferenciant

la funció de cada element.

10.Valorar adequadament les implicacions socials de la utilització de qualsevol tipus de robots en la

indústria.

Continguts mínims

1. Elements bàsics que constitueixen l'arquitectura d'un robot.

2. Els actuadors. Concepte i tipus d'actuadors.

3. Els sensors. Concepte.

4. La unitat de control. Concepte.

5. Concepte de sensors. Tipus de sensors Interns i Externs més habituals.

Unitat 5. Control per ordinador

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

Molts alumnes s'enfronten a una tasca nova: utilitzar una controladora i programar-la per a controlar

les accions que du a terme un circuit elèctric. Els diferents procediments proposats al llarg de la

unitat  pretenen  que  l'alumne  aborde  estes  noves  tasques  sense  por  a  equivocar-se  (sempre,

lògicament, amb el suport del professor).
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Competència social i cívica

El treball en grup és essencial en la societat moderna, sobretot a l'hora de dissenyar i muntar nous

projectes, molts d'ells relacionats amb les tasques que apareixen en esta unitat. Amb el treball en

equip es fomenta el  compromís  per  realitzar  una tasca (no puc  fallar als  meus col·legues)  o el

respecte cap a les opinions i gustos dels altres.

A més, atés que sempre hi haurà alumnes més avantatjats, este treball en equip ha de tindre també

una funció de suport cap aquells alumnes que presenten més dificultats a l'hora de dur a terme les

tasques proposades.

Competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i Tecnologia i competència 

digital

Els alumnes constataran la importància de la programació en el control automàtic. Veuran que amb

no massa  esforç i pocs mitjans és possible controlar de manera automàtica l'encesa i apagat de

diversos sistemes electrònics.

OBJECTIUS

● Conéixer el funcionament i utilitzar una targeta controladora.

● Aprendre a utilitzar els diagrames de flux al realitzar tasques de programació.

● Introduir el concepte de controladora.

● Mostrar quins són les principals controladores disponibles en l'aula de Tecnologia i en l'àmbit

educatiu (LEGO MINDSTORM EV3, Arduino, Picaxe).

● Mostrar les connexions bàsiques.

● Conéixer les interfícies d'alguna de les controladores emprades en el taller de tecnologia.

● Conéixer els fonaments bàsics del llenguatge de programació de les controladores.
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● Presentar el diagrama de blocs d'un sistema de control.

● Revisar el concepte de senyal analògic i de senyal digital.

● Mostrar les accions bàsiques que poden realitzar-se amb un control d'ordinador: accionament

d'interruptors i motors, captació de senyals de sensors.

● Presentar un sistema senzill de control  per controladora a traves del ordinador.

CONTINGUTS

Conceptes

● Control per ordinador.

● Controladores i interfícies de control (LEGO MINDSTORM EV3, Arduino, Picaxe).

● Dispositius d'entrada-eixida de control.

● Tipus de controladores.

● Codificació  de  programes  en  software  especific  per  LEGO  EV3  e  IDE  o  SCRATCH  per

Arduino.

● Interfícies de control i programació.

● Diagrames de flux.

Procediments, destreses i habilitats

● Utilitzar la targeta controladora.

● Interpretar i elaborar de diagrames de flux.

● Dissenyar programes per a controlar les entrades i eixides digitals d'una controladora.
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● Utilitzar una controladora per a regular el funcionament de circuits elèctrics amb l'ajuda d'un

ordinador.

● Interpretar programes senzills escrits per LEGO EV3.

● Elaborar programes senzills en llenguatge  IDE o SCRATH i utilitzar-los a continuació per al

control de sistemes.

● Elaborar programes senzills en llenguatge BASIC.

● Dissenyar i construir una casa intel·ligent amb distints tipus de sensors: Llum, Temperatura.

Actituds

● Gust per l'orde i la neteja en l'elaboració de dibuixos i esquemes.

● Valorar positivament l'impacte que pot suposar en la vida quotidiana, en particular en la llar,

l'adopció d'automatismes i el control remot per ordinador.

● Apreciar el treball complex i planificat que exigix el muntatge de sistemes de control.

● Interés per abordar problemes que, a priori, poden paréixer difícils de solucionar.

● Interés per abordar treballs en grup.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Distingir els principals elements d'entrada i eixida d'un sistema de control.

2. Descriure les característiques d'una controladora, prestant especial atenció a les seues eixides i

entrades, tant analògiques com digitals.

3. Utilitzar la controladora per a examinar el funcionament d'un sistema a través de l'ordinador.

4. Elaborar procediments senzills de control en llenguatge LOGO.
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5. Elaborar diagrames de flux.

6. Elaborar programes que controlen les entrades i eixides d'una controladora (RCX de LEGO).

7. Manejar senzills circuits electrònics a partir d'un ordinador i una controladora.

Continguts mínims

1.  Interfícies de control i programació.

2. Diagrames de flux.

3.   Llenguatges de programació més habituals. El Robolab de Lego nivel inventor3.

Unitat 6. Pneumàtica i hidràulica

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència matemática i en ciència i tecnologia

En la resolució d’exercicis, càlcul de forces, pressións  i necessitats d’aire comprimit.  Analisis de

funcionament de circuits neumàtics.

Competència en comunicació lingüística

El treball amb esquemes és essencial en la formació sobre pneumàtica i hidràulica, tal com ocorria

amb l'electrònica. És important reflexionar sobre la importància de representar adequadament les

vàlvules, cilindres, etc., i la resta d'elements d'un circuit pneumàtic o hidràulic a l'hora de comunicar-

nos.

Competència digital

La informàtica també s'ha introduït en la pneumàtica i la hidràulica, com hem comprovat en esta

unitat per mitjà dels simuladors de circuits. Explicar als alumnes que estes ferramentes s'empren

també a nivell professional per al disseny de circuits més complexos.
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Competències socials i cíviques.

Uns dels avantatges dels circuits pneumàtics i hidràulics és que són poc contaminants.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

Com en altres casos, la introducció de programari de simulació proporciona als alumnes autonomia

durant l'aprenentatge.

OBJECTIUS

● Conéixer quins són els principals elements que formen els circuits pneumàtics i hidràulics.

● Saber com funcionen els circuits pneumàtics i hidràulics, identificant els seus avantatges.

● Conéixer l'existència de programari emprat per a simular circuits pneumàtics i hidràulics.

● Aprendre  a  manejar  alguna  aplicació  que  permet  dissenyar  i  simular  el  comportament  de

circuits pneumàtics i hidràulics.

● Conéixer les principals aplicacions dels circuits pneumàtics i hidràulics.

● Identificar dispositius pneumàtics i hidràulics en l'entorn immediat.

● Conéixer els principis físics que regixen el funcionament de circuits pneumàtics i hidràulics.

CONTINGUTS

Conceptes

● Fonaments de la pneumàtica. Circuits pneumàtics.

● Magnituds útils en pneumàtica.

● Elements que componen un circuit pneumàtic. Simbologia.
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● Estructura general dels sistemes pneumàtics.

● Fonaments de la hidràulica. Circuits hidràulics.

● Principi de Pascal.

● Llei de continuïtat.

● Elements que componen un circuit hidràulic. Simbologia.

● Estructura general dels sistemes hidràulics.

● Diagrames d'estat.

Procediments, destreses i habilitats

● Identificar els elements que configuren un circuit pneumàtic.

● Descriure la funció que complix cada un dels components d'un circuit pneumàtic o hidràulic.

● Interpretar símbols i esquemes de circuits pneumàtics.

● Elaborar simulacions sobre pneumàtica i hidràulica emprant el programari adequat.

● Realitzar muntatges pneumàtics pel accionament de cilindres d'efecte simple i doble.

● Dissenyar un circuit pneumàtic amb l'objectiu d'obrir i tancar una porta gran.

● Edició i simulació de circuits neumàtics amb programari (Festo Fluidsim)

Actituds

● Gust per l'orde i la neteja en l'elaboració de dibuixos i esquemes.

● Interés  per  conéixer  el  funcionament  dels  sistemes  pneumàtics  i  hidràulics  i  les  seues
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aplicacions.

● Valoració de la importància dels sistemes pneumàtics i hidràulics en la nostra societat.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Descriure l'estructura d'un sistema pneumàtic.

2. Descriure l'estructura d'un sistema hidràulic.

3. Explicar la funció de cada un dels elements que constituïxen un circuit pneumàtic.

4. Explicar la funció de cada un dels elements que constituïxen un circuit hidràulic.

5. Elaborar i interpretar circuits pneumàtics i hidràulics utilitzant la simbologia adequada.

6. Utilitzar programari de simulació de pneumàtica i hidràulica per a elaborar senzills circuits amb

compressors, cilindres, vàlvules, etc.

Continguts mínims

● Fonaments de la pneumàtica. Circuits pneumàtics.

● Magnituds útils en pneumàtica.

● Elements que componen un circuit pneumàtic. Simbologia.

● Estructura general dels sistemes pneumàtics.

● Fonaments de la hidràulica. Circuits hidràulics.

● Elements que componen un circuit hidràulic. Simbologia.

● Estructura general dels sistemes hidràulics.
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Unitat 7. Instal·lacions

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència matemática i en ciència i tecnologia

Classificant  i analitzant les instal·lacions típiques d’una vivenda identificant els elements que les

constituïxen.  Representant per mitjà de la simbologia adequada, utilitzant el programari específic,

circuits  senzills  d’instal·lacions  domèstiques per  a  analitzar  el  seu  funcionament  i,  si  és  el  cas,

efectuar el posterior muntatge de circuits electrics.

Competència en comunicació lingüística

En un  rebut  d'aigua,  llum,  gas,  telèfon… vénen  tants apartats  que  moltes  vegades  ens  resulta

impossible  interpretar  correctament  la  factura.  En  esta  unitat  es  mostren  diferents  exemples  de

factures sobre instal·lacions.

Competència social i cívica

A l'hora de referir-nos a les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat…, hem de mencionar el consum i

l'estalvi. Realment podem estalviar molta energia per mitjà d'una bona elecció d'electrodomèstics i

les instal·lacions en una vivenda. En molts casos, tal com es menciona en les últimes pàgines de la

unitat, este estalvi no suposa l'eliminació de cap de les comoditats de què disfrutem en les nostres

llars; simplement es tracta d'aprofitar al màxim els recursos naturals (la llum natural) i reduir gastos

innecessaris (aparells en mode d'espera, per exemple).

Competència digital

Les noves tecnologies han entrat també en la llar. Un exemple, és la televisió digital terrestre (TDT).

L'any 2010 és la data corresponent al fi de les emissions analògiques. És hora, perquè, de conéixer

les característiques de la transmissió digital de televisió.

OBJECTIUS

● Mostrar els elements bàsics que, dins de la llar, formen les instal·lacions elèctriques d'aigua,

gas, calefacció i comunicacions.
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● Descriure els mecanismes limitadors i de control en l'electricitat de la llar.

● Descriure les principals normes de seguretat per a l'ús del gas i l'electricitat.

● Presentar els principals components de les xarxes de distribució d'aigua, gas i electricitat.

● Mostrar les característiques bàsiques del procés de combustió de gas.

● Transmetre les principals normes d'estalvi energètic en la calefacció i examinar els principals

elements de pèrdua de calor en una casa.

● Conéixer els distints tipus de senyals que permeten la comunicació de la llar cap a i des de

l'exterior.

● Familiaritzar  els  alumnes  amb  procediments  senzills  de  detecció  d'avaries  i  de  xicotetes

reparacions que no necessiten, normalment, d'un professional.

CONTINGUTS

Conceptes

● Electricitat en casa.

● Fase, neutre i terra. Quadro de protecció.

● Interruptor de control de potència (ICP).

● Interruptor general automàtic (IGA).

● Diferencial i interruptor automàtic (IA).

● Xarxa de distribució de l'aigua: potabilitzadores i depuradores.

● Elements propis de les diferents xarxes: electricitat, aigua i gas.
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● Gasoducte, bombona i GLP.

● Confort tèrmic, pèrdues de calor i conservació energètica.

● Les comunicacions. Mòdem i descodificador.

● Arquitectura bioclimàtica.

Procediments, destreses i habilitats

● Saber actuar en cas d'una emergència elèctrica.

● Seguir unes pautes mínimes de seguretat en el maneig d'aparells elèctrics i d'instal·lacions de

gas.

● Diferenciar els elements bàsics de les instal·lacions d'una llar.

● Realitzar diagnòstics senzills de la qualitat de les instal·lacions d'una llar.

Actituds

● Presentar  una actitud  de  respecte  davant  de  la  complexitat  de  les  xarxes  de distribució  i

l'enorme esforç en infraestructures que requerix la connexió dels distints servicis de cada unes

de les nostres llars.

● Mostrar una actitud crítica davant de les possibles fonts de malbaratament energètic existents

en una llar,  i  conscienciar de la importància de retallar el  consum per mitjà de l'eliminació

d'eixes pèrdues.

● Mostrar interés per l'anàlisi i reparació de xicotetes avaries en la llar.

● Interés per conéixer els avantatges de l'arquitectura bioclimàtica i la seua importància de cara

a afrontar els problemes ambientals que amenacen al nostre planeta en l'actualitat.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
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1. Enumerar  els  principals  elements  de  les  instal·lacions  d'aigua,  gas,  electricitat,  calefacció  i

comunicacions.

2. Descriure  les  funcions  dels  principals  elements  de  les  instal·lacions  d'aigua,  gas,  electricitat,

calefacció i comunicacions.

3. Descriure l'estructura i principals elements de les xarxes de distribució d'aigua i electricitat.

4. Conéixer les principals normes de seguretat en l'ús d'aparells elèctrics i de gas.

5. Conéixer les regles de conservació energètica calorífica en una llar.

6. Enumerar els avantatges de l'arquitectura bioclimàtica.

Continguts mínims.

● Instal·lació elèctrica en la Llar. Fase, neutre i terra. Quadro de protecció. Interruptor de control

de potència (ICP).Interruptor general automàtic (IGA).Diferencial i interruptor automàtic (IA).

● Xarxa de distribució de l'aigua: potabilitzadores i depuradores.

● Gasoducte, bombona i GLP.

● Confort tèrmic, pèrdues de calor i conservació energètica.

● Diferenciar els elements bàsics de les instal·lacions d'una llar.

Unitat 8. Tecnologia i societat

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

La diferència bàsica entre les persones i algunes espècies d'animals és el llenguatge. En este sentit,
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la il·lustració inicial d'escriptura jeroglífica ha de servir per a mostrar la importància de la comunicació

de cara a l'avanç tecnològic. Si no som capaços de transmetre els nostres coneixements, l'avanç

serà moltíssim més lent.

Competència digital

En les últimes dècades, els avanços en computació i en comunicacions han transformat el món en

què vivim, tal com va succeir amb l'aparició de la màquina de vapor fa uns segles.

Els ciutadans del segle XXI han d'estar preparats per a aprofitar estos avanços.

Competència social i cívica

Els avanços tecnològics han tingut un preu per a la humanitat: el nostre planeta s'està contaminant,

sobretot a causa de les activitats humanes. L'obtenció d'energia, el transport, la indústria… generen

residus que alteren la composició del sòl, l'aigua o l'atmosfera.

Els  avanços  tecnològics  han  d'anar  encaminats,  perquè a  millorar  l'eficiència  dels  dispositius

contaminants, al disseny de filtres i la resta de mesures que reduïsquen la contaminació i a la creació

de noves tècniques que ens permeten disfrutar dels avanços tecnològics sense espatllar el planeta.

Competència per a aprendre a aprendre

La  tecnologia  és  una  branca  del  saber  en  constant  evolució.  Moltes  branques  d'ella,  com  la

computació o les comunicacions,  estan en una fase de continu desenvolupament,  amb avanços

notables en períodes d'anys o inclús mesos. En este sentit,  el  ciutadà modern ha de ser capaç

d'adquirir coneixements per si mateix. Internet és el màxim exponent de les possibilitats modernes en

este sentit, amb ingents quantitats d'informació.

OBJECTIUS

● Descobrir i comprendre la relació existent entre l'evolució històrica de la tecnologia i el 

desenvolupament de la història de la humanitat.

● Conèixer les fites fonamentals en la història de la tecnologia.

● Saber quines van ser les tecnologies que van donar lloc a canvis en els models socials.
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● Caracteritzar els models de societat des de la Prehistòria fins als nostres dies en les seues 

facetes social, econòmica, laboral i tecnològica.

● Conèixer l'evolució d'alguns objectes tècnics.

● Recordar el concepte de desenvolupament sostenible i les polítiques necessàries per fer-ho.

● Conscienciar sobre tots els aspectes relacionats amb les matèries primeres i dels recursos 

naturals.

CONTINGUTS

Conceptes

●  Significat de ciència, tècnica i tecnologia.

●  Vies principals del desenvolupament tecnològic.

●  Períodes tecnològics: atzar, artesà i l'enginyeria.

●  Fites fonamentals en la història de la tecnologia. Ubicació històrica dels mateixos.

●  Caracterització dels models socials, tecnologies que marquen els diferents períodes.

●  Relació de la tecnologia amb el model social.

●  Evolució dels objectes tecnològics.

●  Concepte i necessitat de la normalització.

●  Aprofitament de matèries primeres i recursos naturals.

●  Desenvolupament sostenible.

 Procediments, destreses i habilitats
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● Identificació de necessitats quotidianes i de problemes comuns de l'entorn.

● Identificació de les diferències entre ciència, tècnica i tecnologia.

● Investigació bibliogràfica i via Internet dels diferents períodes històrics.

● Anàlisi històrica dels diferents models socials.

● Investigació sobre l'evolució dels objectes tecnològics.

● Anàlisi de les polítiques per al desenvolupament sostenible.

● Incorporació de l'anàlisi històrica a l'anàlisi d'objectes.

Actituds

● Interès per la tecnologia i el desenvolupament tecnològic.

● Interès per la història de la tecnologia.

● Valoració dels aspectes socials i econòmics del desenvolupament tecnològic.

● Curiositat sobre l'evolució dels objectes tecnològics.

● Disposició a una utilització solidària i responsable dels mitjans tecnològics actuals.

● Presa de consciència davant el deteriorament del medi ambient.                                                 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Identificar les diferents fases històriques de la tecnologia.

2. Conèixer les fites fonamentals del desenvolupament tecnològic

3. Valorar la implicació del desenvolupament tecnològic en els canvis socials i laborals.

4. Realitzar una anàlisi completa, incloent l'evolució històrica, d'alguns objectes 

tecnològics.
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5. Valorar les possibilitats d'un desenvolupament sostenible i els criteris que s'han 

d'adoptar des d'un punt de vista energètic i mediambiental a l'hora de dur a terme l'activitat 

tecnològica.

Continguts mímins

1. Concepte de ciència, tècnica i tecnologia.

2. Història de la tecnologia. Fites fonamentals.

SEQÜENCIACIÓ I TEMPORALITZACIÓ DE CONTINGUTS.

Donat que hi ha material que no es pot utilitzar en tots els grups de quart (tres grups) simultàniament.

Per exemple, equips de robòtica LEGO MINDSTORM EV3 sols es disposen de 6 unitats amb lo qual

sols es pot utilitzar amb un grup o dos si són poc nombrosos de manera simultània, entrenadors de

pneumàtica sols 2. Aquesta limitació per al desenvolupament de la part procedimental ens obliga a

modificar la seqüenciació de les unitats didàctiques entre els grups de quart de la següent forma:

GRUP DE QUART  E-(aplicades) :

✹1ª AVALUACIÓ:

UNITAT 1: ELECTRÓNICA

UNITAT 2 : ELECTRÒNICA DIGITAL

PROJECTE : JOC DE LLUMS

✹2ª AVALUACIÓ:

UNITAT 6: NEUMÀTICA E HIDRÁULICA

UNITAT 7: INSTAL·LACIONS

UNITAT 8: TECNOLOGIA I SOCIETAT

PROJECTE: DOMÓTICA A LA VIVENDA

✹3ª AVALUACIÓ:

UNITAT 3: TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓ

UNITAT 4: CONTROL I ROBÓTICA
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UNITAT 5: CONTROL PER ORDINADOR. ROBÒTICA AMB LEGO I ROBOLAB

PROJECTE: DESAFIAMENT PER EQUIPS AMB LEGO

GRUP DE QUART PR-4:

✹1ª AVALUACIÓ:

UNITAT 1: ELECTRICITAT

UNITAT 2 : ELECTRÓNICA ANALÒGICA

✹2ª AVALUACIÓ:

UNITAT 2: ELECTRÒNICA DIGITAL

UNITAT 7: INSTAL·LACIONS

UNITAT 3: TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓ

✹3ª AVALUACIÓ:

UNITAT 6: NEUMÀTICA E HIDRÁULICA

UNITAT 8: HISTÒRIA  DE LA TECNOLOGIA

Distribució temporal

Les Unitats es desenvoluparan aproximadament en 33/36 hores lectives per cada trimestre lectiu del 

curs.

Desenvolupament teòric: 12 hores.

Activitats teórico-pràctiques d’experimentació (utilització de recursos informàtics, anàlisi de materials,

ferramentes, màquines i operadors, muntatge de circuits, robòtica, etc.): 21/24 hores.

La temporalització variarà segons els grups amb la finalitat de aprofitar al màxim els materials 

disponibles, les instal·lacions i espais del centre.

Les unitats 8 i 3 es podran reforçar amb treballs monogràfics durant les vacances de Nadal i pasqües

respectivament.
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6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONS DIDÁCTIQUES

METODOLOGÍA GENERAL I ESPECÍFICA DE LA MATERIA

Aquesta matèria s'articula entorn del binomi coneixement / aplicació, en què tots dos aspectes, mitjançant la 

seva integració, han de tenir el pes específic apropiat en cada cas per facilitar el caràcter instrumental / 

funcional dels seus continguts. L'alumne ha de saber, saber fer i saber estar o estar i, a més, ha de saber per què 

es fa, sobretot tenint en compte la forma tan acelerada en què es creen nous coneixements i uns altres es queden 

obsolets (necessitat, en conseqüència, tant d'un aprenentatge permanent com d'un aprenentatge que creï les 

bases per a aquest aprenentatge permanent). En suma, ha de tenir una informació / formació que li permeti 

prendre decisions lliurement i racionalment, garantia d'un ús racional d'aquestes tecnologies, una cosa 

fonamental en alumnes que viuen envoltats d'objectes tecnològic-informàtics cada vegada més sofisticats i per 

als quals una part important del seu oci transcorre al voltant d'ells (aquest últim aspecte pot servir per 

reflexionar al voltant d'un consum responsable i sostenible dels inesgotables objectes tecnològics que cauen a 

les mans, i que són rebutjats fàcilment i substituïts per altres moltes vegades sense necessitat).

Per tot això considerem important destacar alguns principis generals d'actuació educativa:

♣ Una part essencial del desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumne ha de ser 

l'activitat, tant intel·lectual com manual.

♣ El desenvolupament de l'activitat ha de tenir significat per a l'alumne.

♣ L'activitat manual constitueix un mitjà essencial per a la matèria, però mai no és un fi en si mateix.

♣ Els continguts i aprenentatges relatius a l'ús de màquines, eines i materials són consubstancials a la matèria.

♣ La funció del professor és la d'organitzar el procés d'aprenentatge, definint objectius, seleccionant activitats i 

creant situacions d'aprenentatge oportunes perquè els alumnes construeixin i enriqueixin els seus coneixements 

previs, i en què la igualtat entre home i dona pot ser un aspecte important.

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 (amb major aprofundiment en aquest curs gràcies als aprenentatges adquirits en altres).

♣ L'aplicació dels coneixements adquirits a l'anàlisi dels objectes tecnològics existents i al seu possible 

manipulació i transformació.

♣ L'aplicació a projectes tecnològics com a terme d'un procés d'aprenentatge que es recolza en els dos punts 

precedents.

♣ La transmissió de la importància social i cultural dels objectes inventats per l'home com a modificació de les 

condicions de vida de les diferents societats històriques.
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Aquesta forma de treballar a l'aula i a l'aula-taller li permetrà a l'alumne un aprenentatge autònom, base 

d'aprenentatges posteriors, imprescindibles en una matèria com aquesta, en permanent procés de renovació dels 

seus continguts, sense oblidar la seva aportació al procés d'adquisició de les competències bàsiques (aprendre a 

aprendre i autonomia i iniciativa personal, fonamentalment).

Des d'un plantejament inicial en cada unitat didàctica que parteix de saber el grau de coneixement de l'alumne 

sobre els diferents continguts que en ella es treballaran (Qüestions), s'efectua un desenvolupament clar, ordenat 

i precís de tots ells, adaptat en la seva formulació, vocabulari i complexitat a les possibilitats cognitives, cada 

vegada majors. La combinació de continguts presentats a classe expositivament i mitjançant quadres explicatius

i esquemàtics, i en els quals la presentació gràfica és un recurs d'aprenentatge, facilita no sols el coneixement i 

la comprensió immediats de l'alumne sinó l'obtenció dels objectius de la matèria ( i, en conseqüència, d'etapa) i 

l'adquisició de les competències bàsiques.

Així mateix, es pretén que l'aprenentatge siga significatiu, és a dir, que partisca dels coneixements prèviament 

adquirits i de la realitat quotidiana i interessos pròxims a l'alumne. És per això que en tots els casos en què és 

possible es parteix de realitats i exemples que li són coneguts, de manera que s'implique activament i 

receptivament en la construcció del seu propi aprenentatge, cosa que és possible aconseguir en molts casos 

gràcies a la importància que tenen els continguts relacionats amb les noves tecnologies.

Pel que fa a les activitats es refereix, cal que el plantejament siga, alhora que innovador, un reflex dels 

continguts treballats, i que estiguin agrupades per ordre de complexitat atenent als diversos interessos i 

possibilitats d'aprenentatge de l'alumne. En aquest sentit, en cada unitat es comprenen tot tipus d'activitats, des 

d'experiments senzills, a manera de  pràctiques, fins a qüestions de raonament, de relació de continguts, de 

síntesi.

En totes les unitats  l'alumne es familiaritzarà amb l'ús de les tecnologies de l'informació i la comunicació com a

eines que no només li faciliten l'aprenentatge sinó que li permeten tractar i presentar la informació i simular la 

funció d'objectes ; se li presenten diferents mètodes i tècniques per treballar amb materials de l'entorn o per 

aplicar els continguts. Així mateix, en la d'Anàlisi d'objectes tecnològics (excepte en la unitat 3) s'analitzen 

objectes relacionats amb els continguts de la unitat, no en va l'eix al voltant del qual s'articula la tecnologia és, 

precisament, el procés de resolució de problemes tecnològics.

No se utilitzarà llibre de text, en el seu lloc, s’utilitzaran uns apunts de cada unitat didàctica que l’alumne podrà 
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visualitzar, descarregar e imprimir des de l’aula virtual. Es cas de no poder accedir a aquesta els podrà imprimir 

en la fotocopiadora del centre. S’utilitzarà l’aula virtual (moodle) com a recurs tant per accedir als continguts 

com a una sèrie d’activitats i/o qüestionaris d’avaluació que podran realitzar en una de les hores en que la classe

s’imparteix en l’aula d’informàtica.

ACTIVITATS I ESTRATÈGIES D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE

Tal com es dedueix dels plantejaments metodològics exposats i del tractament que han de tenir les 
competències bàsiques, i com a part fonamental dels mateixos, a l'explicació i desenvolupament dels
diferents continguts li seguirà la realització de diverses activitats de comprovació de coneixements i 
de projectes tecnològics o de pràctiques, i que són les indicades en els apunts de l'alumne i en altres
materials complementaris, associades en cada cas als distints continguts i a les competències 
bàsiques.

L'aprofundiment que pot fer-se amb les activitats, sobretot les que treballen els continguts inicials de 
la unitat, estarà en funció dels coneixements previs que el professor haja detectat en els alumnes 
mitjançant les activitats / qüestions de diagnòstic inicial, i que parteixen d'aspectes molt generals 
però imprescindibles per a regular l'aprofundiment que ha de marcar el procés d'aprenentatge de 
l'alumne i per a establir estratègies d'ensenyament a fi que aquesta sigui el més personalitzada 
possible. A l'inici del curs, i per a comprovar el punt de partida de l'alumne, es realitzarà una 
avaluació prèvia, de la mateixa manera que hi haurà una final que permeta valorar integrament la 
consecució dels objectius generals de curs (i el procés d'adquisició de les competències bàsiques). 
Igualment n'hi haurà en altres moments del curs (unitat a unitat, trimestral ...).

A més de les esmentades activitats de desenvolupament dels continguts i de comprovació dels 
coneixements, unes de vital importància en aquesta matèria són les de caràcter procedimental -
preferentment, els projectes i practiques-, que es treballen els continguts, i que versen al voltant de 
tot un seguit de procediments o destreses - sense oblidar, per descomptat, actituds davant el treball-
que l'alumne ha de conèixer en profunditat perquè els utilitzarà permanentment en els diferents 
cursos d'aquesta etapa educativa (i que li permet formar-se, a més, en algunes de les competències 
bàsiques).

7. AVALUACIÓ
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els criteris d'avaluació d'aquesta matèria i curs són els següents:
1.  Descriure les característiques dels elements, la tipologia, les estructures de les xarxes i els
sistemes per a identificar les aplicacions de la comunicació amb fils o sense.

2.  Utilitzar un llenguatge de programació per a controlar aplicacions informàtiques senzilles.

3.  Buscar i seleccionar informació en diverses fonts, a partir d’una estratègia de filtratge i de
manera contrastada, organitzant la informació per mitjà de procediments de síntesi o presentació
dels continguts, registrant-la en paper o emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i
servicis de la xarxa per a obtindre textos de l’àmbit acadèmic o professional.

- 193 -



4.  Llegir  textos,  en  formats  diversos  i  presentats  en  suport  paper  o  digital,  utilitzant  les
estratègies  de  comprensió  lectora  per  a  obtindre  informació  i  aplicar-la  en  la  reflexió  sobre  els
continguts, l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques.

5.  Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva, filtrant i compartint
informació i continguts digitals i utilitzant la ferramentes de comunicació TIC, servicis de la web social
i entorns virtuals d’aprenentatge; aplicar bones formes de conducta en la comunicació, i previndré,
denunciar i protegir altres de les males pràctiques.

6.  Crear  i  editar  continguts  digitals  com  documents  de  text  o  presentacions  multimèdia  i
produccions audiovisuals, amb sentit estètic, utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis
de la web, per a exposar un objecte tecnològic, i conèixer com aplicar els diferents tipus de llicències.

7.  Investigar i recopilar, per mitjà de les TIC, entorns laborals, professions i estudis vinculats
amb la matèria; analitzar els coneixements, les habilitats i les competències necessàries per al seu
desenrotllament,  i  comparar-les  amb  les  seues  pròpies  aptituds  i  interessos  per  a  generar
alternatives davant de la presa de decisions.

8.  Classificar i analitzar les instal·lacions típiques d’una vivenda identificant els elements que les
constituïxen.

9.  Representar per mitjà de la simbologia adequada, utilitzant el programari específic, circuits
senzills d’instal·lacions domèstiques per a analitzar el seu funcionament i, si és el cas, efectuar el
posterior muntatge.

10.  Efectuar,  a  partir  d’un  supòsit  pràctic,  un  estudi  comparatiu  de  l’estalvi  que  suposa  la
utilització de productes energèticament eficients per a fomentar hàbits de consum adequats.

11.  Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes, assumint diversos rols amb
eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes, demostrant empatia i reconeixent
les seues aportacions, i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.

12.  Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de recursos i temps,
ajustada als objectius proposats, i adaptar-ho a canvis i imprevistos transformant les dificultats en
possibilitats;  avaluar  amb  ajuda  de  guies  el  procés  i  el  producte  final,  i  comunicar  de  manera
personal els resultats obtinguts.

13. Analitzar  circuits  electrònics,  reconeixent  els  seus components  per  a  experimentar  el  seu
funcionament per mitjà de muntatges senzills.

14. Resoldre  problemes  tecnològics  associats  a  aplicacions  industrials  senzilles  per  mitjà  de
portes lògiques emprant, si és el cas, l’àlgebra de Boole.

15. Utilitzar  el  programari  de  simulació  específic,  emprant  simbologia  normalitzada,  per  a
representar i avaluar circuits electrònics.

16.  Analitzar sistemes automàtics estudiant els seus components per a aplicar-ho al muntatge
d’automatismes senzills o robots dotats de moviment autònom.

17. Utilitzar  l’ordinador  com  a  ferramenta  d’adquisició  i  interpretació  de  dades  en  sistemes
automàtics,  a  través de targetes  controladores,  per  a  l’experimentació  amb prototips prèviament
dissenyats
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18. Descriure les característiques i funcionament de les tecnologies hidràulica i pneumàtica per a
relacionar-ho amb aplicacions de la vida real.

19. Analitzar els principals components, utilitzant simbología normalitzada, per a muntar senzills
circuits pneumàtics per mitjà de simulació o utilitzant elements reals complint amb les normes de
seguretat establides.

20. Argumentar  els  canvis  tecnològics  més  rellevants  per  a  valorar  la  seua  repercussió  tant
tecnològica com econòmica i social, basant-se en documentació escrita i digital.

21. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, social  o professional,
aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral i
utilitzant un llenguatge no discriminatori.

22. Expressar  oralment  textos  prèviament  planificats,  aplicant  la  terminologia  conceptual
corresponent, les normes de la prosòdia i la correcció gramatical, i ajustats a les propietats textuals
de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera organitzada els resultats obtinguts
en el projecte realitzat, amb un llenguatge no discriminatori.

23.  Interpretar  textos  orals  del  nivell  educatiu  procedents  de  fonts  diverses,  utilitzant  les
estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut,
l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.

24.  Estudiar objectes tècnics i tecnològics per mitjà de l’anàlisi d’objectes, per a veure la seua
relació amb l’entorn, la seua funció i evolució històrica.

25. Escriure  textos de l’àmbit  personal,  acadèmic  ,  social  o  professional  en  diversos formats,
cuidant  els  seus  aspectes  formals,  aplicant  la  terminologia  apropiada,  les  normes  de  correcció
ortogràfica  i  gramatical,  i  ajustats  a  cada  situació  comunicativa,  per  a  transmetre  els  seus
coneixements de manera organitzada i no discriminatòria.

26. Realitzar de manera eficaç tasques, tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions, sent
conscient  de  les  seues  fortaleses  i  debilitats;  mostrar  curiositat  i  interès  durant  el  seu
desenrotllament, i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.

CRITERIS MÍNIMS EXIGIBLES

A continuació, i per a cadascuna de les unitats d'aquest curs, s'indiquen els objectius / criteris 
d'avaluació que l'alumne, formulats en termes de capacitats, ha de superar per arribar a una 
avaluació positiva:

Unitat 1: Electrònica
♣  Analitzar circuits electrònics, reconeixent els seus components per a experimentar el seu 
funcionament per mitjà de muntatges senzills.
♣ Dissenyar, simular i muntar circuits electrònics senzills.
♣ Conèixer i utilitzar adequadament la simbologia electrònica.
♣ Utilitzar el programari de simulació específic, emprant simbologia normalitzada, per a representar i 
avaluar circuits electrònics.
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Unitat 2: Electrònica digital

♣ Resoldre problemes tecnològics associats a aplicacions industrials senzilles per mitjà de portes 
lògiques emprant, si és el cas, l’àlgebra de Boole.
♣ Utilitzar el programari de simulació específic, emprant simbologia normalitzada, per a representar i 
avaluar circuits electrònics.

Unitat 3: Tecnologies de la comunicació. Internet
♣ Descriure les característiques dels elements, la tipologia, les estructures de les xarxes i els 
sistemes per a identificar les aplicacions de la comunicació amb fils o sense.
♣ Utilitzar un llenguatge de programació per a controlar aplicacions informàtiques senzilles.
♣ Buscar i seleccionar informació en diverses fonts, a partir d’una estratègia de filtratge i de manera 
contrastada, organitzant la informació per mitjà de procediments de síntesi o presentació dels 
continguts, registrant-la en paper o emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i servicis
de la xarxa per a obtindre textos de l’àmbit acadèmic o professional.
♣ Llegir textos, en formats diversos i presentats en suport paper o digital, utilitzant les estratègies de 
comprensió lectora per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre els continguts, l’ampliació
dels seus coneixements i la realització de tasques.
♣ Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva, filtrant i compartint 
informació i continguts digitals i utilitzant la ferramentes de comunicació TIC, servicis de la web social
i entorns virtuals d’aprenentatge; aplicar bones formes de conducta en la comunicació, i previndré, 
denunciar i protegir altres de les males pràctiques.
♣ Crear i editar continguts digitals com documents de text o presentacions multimèdia i produccions 
audiovisuals, amb sentit estètic, utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web, 
per a exposar un objecte tecnològic, i conéixer com aplicar els diferents tipus de llicències.
Unitat 4: Control i robòtica
♣  Analitzar sistemes automàtics estudiant els seus components per a aplicar-ho al muntatge 
d’automatismes senzills o robots dotats de moviment autònom.

Unitat 5. Control per ordinador

♣ Utilitzar l’ordinador com a ferramenta d’adquisició i interpretació de dades en sistemes automàtics, 
a través de targetes controladores, per a l’experimentació amb prototips prèviament dissenyats
Unitat 6: Pneumàtica i hidràulica
♣ Descriure les característiques i funcionament de les tecnologies hidràulica i pneumàtica per a 
relacionar-ho amb aplicacions de la vida real.
♣ Analitzar els principals components, utilitzant simbologia normalitzada, per a muntar senzills 
circuits pneumàtics per mitjà de simulació o utilitzant elements reals complint amb les normes de 
seguretat establides.

Unitat 7: Les instal·lacions de l'habitatge
♣ Reconèixer la funció de les diferents instal·lacions de l'habitatge.
♣ Identificar els diferents elements de les instal·lacions de l'habitatge.
♣ Descriure mesures d'estalvi i seguretat en relació a les instal·lacions de l'habitatge.

Unitat 8: Tecnologia i societat
♣ Identificar les diferents fases històriques de la tecnologia.
♣ Conèixer les fites fonamentals del desenvolupament tecnològic.
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♣ Valorar la implicació del desenvolupament tecnològic en els canvis socials i laborals.
♣ Valorar les possibilitats d'un desenvolupament sostenible i els criteris que s'han d'adoptar des d'un 
punt de vista energètic i mediambiental a l'hora de dur a terme l'activitat tecnològica.

INSTRUMENTS  D'AVALUACIÓ  /  PROCEDIMENTS  D'AVALUACIÓ  I  CRITERIS  DE
QUALIFICACIÓ

Els aprenentatges de l'alumne han de ser avaluats sistemàticament i periòdicament, tant per 

mesurar individualment el seu grau d'adquisició (avaluació sumativa en diferents moments del curs) 

com per, i per això, introduir en el procés educatiu tots els canvis necessaris si la situació ho 

requereix ( quan els aprenentatges dels alumnes no responen al que, a priori, s'espera d'ells). A més 

d'aquesta avaluació sumativa, que tendim a identificar amb les finals d'avaluació i de curs (ordinària i 

extraordinària, quan procedeixin), hi haurà altres avaluacions, com la inicial (no qualificada) i la final i,

sobretot, la contínua o formativa , la que es realitza al llarg de tot el procés d'ensenyament-

aprenentatge, immersa en ell, i que insisteix, per tant, en el caràcter orientador i de diagnòstic de 

l'ensenyament.

Els procediments i instruments d'avaluació, en el cas d'aquesta avaluació contínua, seran 

l'observació i seguiment sistemàtic de l'alumne, és a dir, es prendran en consideració totes les 

produccions que desenvolupi, tant de caràcter individual com grupal: treballs pràctics (projectes), 

treballs escrits, exposicions orals, activitats de classe, actitud davant l'aprenentatge, precisió en 

l'expressió, autoavaluació ... i els de l'avaluació sumativa, les proves escrites en finalitzar cada una 

de les unitats didàctiques  i les de recuperació (al final de cada trimestre i al  final de curs, si l'alumne 

no hagués recuperat alguna avaluació, i extraordinària, en el cas d'obtenir una qualificació 

d'Insuficient en l'ordinària final de curs). En tot cas, els procediments d'avaluació seran variats, de 

manera que puguin adaptar-se a la flexibilitat que exigeix la mateixa avaluació. Les qualificacions 

que obtingui l'alumne en les proves de recuperació, ordinària final de curs (en el cas de no haver 

superat alguna de les avaluacions trimestrals) i extraordinària podran ser qualificades amb una nota 

superior a Suficient.

Com a criteris de qualificació per establir les notes en cadascuna de les tres avaluacions en què s'ha 

organitzat el curs i en l'ordinària final de curs i en l'extraordinària, els continguts procedimentals i 

actitudinals tenen tanta rellevància com els conceptes. Per això, durant els curs, s'aniran establint 

pautes d'avaluació en funció de les Unitats Didàctiques que es desenvolupen i es basen en els 
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següents percentatges de ponderació:

a) Continguts conceptuals: 40%

- Controls escrits i orals, mitjançant proves objectives de la matèria impartida. Un per cada unitat als

pocs dies de ser impartida l’ unitat, de manera que en un trimestre realitzarà de 2 a 3 proves donat

que  estan  programades  de  2  a  3  unitats  per  trimestre  i  la  nota  global  serà  la  mitja  aritmètica

d’aquestes. A més, una setmana abans de l’avaluació es farà un examen de recuperació de les

unitats suspeses. En cas de confinament les proves seran reemplaçades per   qüestionaris realitzats

amb la plataforma de “Aules de la gva” ( moodle,  Kahoots, Edpuzzle, ..).

- Proves del tipus: verdader-fals, posar la paraula que falta, de resposta múltiple, indicar la correcta

entre vàries, lleis, unitats, etc.

b) Continguts Procedimentals: 40%

- Funcionament, acabat, ajustament a les condicions inicials, millora del disseny, originalitat, etc.

- Realització de dissenys, pràctiques, projectes tant individuals com en grup, i exercicis.

 c) Continguts actitudinals: 20%

- Presentació i expressió escrita del quadern didàctic.

- Lliurament dels treballs en el termini acordat.

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

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

- Actituds favorables envers l'assignatura:

● 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
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alumne/a. Per poder aprovar l'assignatura caldrà superar cadascun dels continguts en un mínim del

35 % de la seua ponderació.

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

notable o excel·lent) en la tercera i 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.

Prova extraordinària.  Els alumnes que no hagen superat  l’assignatura  en l’última sessió

d’avaluació  realitzaran una prova extraordinària.

Consistirà  en la  realització  d’un  examen,  en  aquest  examen  es  valoraran  els  continguts

conceptuals i procedimentals de la matèria impartida  al llarg del curs, mitjançant control escrit.

L'alumne/a promocionarà l'assignatura si obté una qualificació d'aprovat (suficient, bé, notable

o excel·lent) en la prova extraordinària.

8. MESURES D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE 
SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITATS DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA

En un procés d'ensenyament-aprenentatge basat en la identificació de les necessitats de 

l'alumne, és fonamental oferir-li tots els recursos educatius que siguen necessaris perquè la seua 

formació s'ajuste a les seues possibilitats, en uns casos perquè aquestes són més grans que les del 

grup, en altres perquè necessita reajustar el ritme d'aprenentatge per les dificultats amb què es 

troba. Per atendre la diversitat de nivells de coneixement i de possibilitats d'aprenentatge, és a dir, 

per adequar l'ensenyament a l'aprenentatge i per fer compatibles la comprensivitat i la diversitat, es 

proposaran en cada unitat noves activitats, diferenciades entre les d'ampliació i les de reforç, i que 

pel seu propi caràcter depenen de l'aprenentatge de l'alumne per a decidir quins, en quin moment i 

com es van a aplicar, ja que no totes són igualment vàlides per a tots els alumnes .

Per a aquesta finalitat, i per les possibilitats metodològiques que permeten, el mètode de 

treball per projectes és una excel·lent oportunitat perquè cada alumne desenvolupi personalment 

totes les potencialitats que atresora, de manera que el procés d'ensenyament-aprenentatge es pugui

ajustar a les seves necessitats i possibilitats.
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9. ELEMENTS TRANSVERALS

L'àrea  de  Tecnologia,  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 manuals, fins a aplicar

les normes de seguretat i higiene en l'ús de ferramentes i materials. A més d’un ampli uns de les

tecnologies de la informació i la comunicació.

10. FOMENT DE LA LECTURA

En finalitzar cada una de les unitats es realitzarà una activitat de recerca de informació de la situació

actual  d’algun  del  elements  estudiats  en  els  contingut  del  tema.  També  figura  un  repertori  de

qüestions que permeten desenvolupar la comprensió lectora.
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11. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ.

Aquestes tecnologies formen part del currículum de la matèria, desenvolupant-se al llarg de

tot el curs. Es el primer dels blocs de continguts (Bloc 1: Tecnologies de la informació i la 

comunicació.) a impartir en la Unitat 3: Tecnologies de la comunicació. Internet.

PROGRAMACIÓ 4t ESO TALLER D’APROFUNDIMENT EN ROBÒTICA

 

1. INTRODUCCIÓ

Matèria creada en el DECRET 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 
87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’educació secundària 
obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana. Ofertada per primera vegada en el Centre
com a Taller d’Aprofundiment en Robòtica i programació. En el curs 2020/21 tenim un grup de 
4art ABCDE que la cursarà com optativa del Bloc B.

L'evolució tecnològica que s'ha produït al llarg dels darrers anys

fa que la incorporació de continguts relacionats amb control automàtic i

robòtica sigui una necessitat formativa pel seu caràcter instrumental. els sistemes educatius de 
tot el món enfoquen la seva mirada cap a aquest fenomen ja que permet un acostament a l'entorn
en què viu l'alumne.

Aquesta matèria abasta el conjunt d'activitats pedagògiques dirigides a

proporcionar a l'alumnat experiències relacionades amb la programació, robots, sistemes de 
control automàtic i entorns de desenvolupament ràpid de prototips o sistemes de fabricació a 
mida. Comprèn tots els aspectes que són necessaris per a resoldre un problema tecnològic real, 
des de l'anàlisi del problema fins a la solució definitiva. Aquest procés inclou: la elaboració de 
un programa informàtic que controli el funcionament del robot, el disseny del robot, la 
fabricació i muntatge del mateix i l'experimentació amb ell. Tot això amb la finalitat de 
realitzar els ajustos necessaris en el control i el funcionament del mateix perquè el robot 
proporcioni la solució definitiva al problema inicial.
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Es afavoreixen els processos cognitius que es requereixen per resoldre un problema integrant 
coneixements relacionats amb les matemàtiques, les ciències experimentals, continguts 
tècnics i les tecnologies de la informació i la comunicació.

La programació és una eina que s'està utilitzant en nombrosos camps tècnics i sistemes 
d'informació i cal conèixer-la per poder controlar tota la tecnologia que ens envolta. Saber 
programar és fonamental per automatitzar el funcionament dels robots i que puguin 
interrelacionar amb l'entorn.

Per a la realització de robots, a part de la programació, cal conjugar coneixements de mecànica, 
per a realitzar l'estructura, i coneixements de electricitat i electrònica, per donar moviment i 
realitzar sensors que s'adaptin i comuniquin aquesta informació de l'entorn del robot.

 

En conseqüència, els blocs de continguts que s'imparteixen són: electrònica analògica i 
digital, sistemes de control, programació de sistemes tècnics i robòtica, activitats de 
disseny en 3D e impressió en 3D.

Electrònica analògica i digital: Es busca distingir i conèixer les característiques dels senyals 
analògiques i digitals i el funcionament i propietats dels components electrònics ja que són 
fonamentals en la realització de sensors i actuadors que utilitza el robot.

Sistemes de control: Els sistemes de control detecten condicions del entorn i, en funció dels 
seus valors, realitzen alguna acció de forma automàtica, pel que són de gran aplicació en els 
sistemes robòtics, així, l'objectiu d'aquest bloc és comprendre els tipus de sistemes de control, 
els components que el formen i les seves característiques principals.

Programació de sistemes tècnics: S'aprenen els coneixements necessaris per a programar usant 
algoritmes, diagrames de flux, definint diferents tipus de variables, així com estructures de 
repetició, seqüencials i condicionals orientats al control de robots.

Robòtica: En aquest bloc és on conflueixen els coneixements i continguts dels anteriors blocs, ja 
que és necessari utilitzar-los en la realització i construcció d'un robot. L'alumne aprèn els 
elements bàsics que té un robot, els dissenya, projecta i construeix ajudant-se d'una plataforma
de programari lliure, en la qual realitza un programa informàtic que fa servir el robot, i una altra 
de maquinari lliure, seguint el mètode de projectes, treballant en equip de forma participativa en
el aula-taller i realitzant la documentació tècnica del robot.
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Disseny e impressió 3D: introducció al món del disseny en 3D utilitzant-la com a eina en el 
disseny i elaboració de diferents projectes guiats.

 

2.                  OBJETIUS

OBJETIUS GENERALS D’ ETAPA

Els ja esmentats per la matèria de Tecnologia.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA MATÈRIA

L'ensenyament del Taller de Robòtica i programació en aquesta etapa tindrà com a finalitat el 
desenvolupament de les següents capacitats:

1. Abordar amb autonomia i creativitat, individualment i en grup, problemes tecnològics treballant de 
forma ordenada i metòdica per estudiar el problema, recopilar i seleccionar informació procedent de 
diferents fonts, elaborar la documentació pertinent, concebre, dissenyar, planificar i construir objectes
o sistemes que resolguin el problema estudiat i avaluar la seua idoneïtat des de diferents punts de 
vista.

2. Adquirir destreses tècniques i coneixements suficients per a l'anàlisi, disseny i elaboració 
d'objectes i sistemes tecnològics mitjançant la manipulació, de forma segura i precisa, de materials i 
eines.

3. Analitzar els objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus 
elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'usar-los i controlar-los, entendre les 
condicions fonamentals que han intervingut en el seu disseny i construcció i valorar les repercussions
que ha generat la seva existència.

 4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar la seua viabilitat i abast 
utilitzant els mitjans tecnològics, recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari adequats.

5. Adoptar actituds favorables a la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interès i curiositat 
cap a l'activitat tecnològica, analitzant i valorant críticament la investigació, la innovació i el 
desenvolupament tecnològic i la seva influència en la societat, en el medi ambient, en la salut i en el 
benestar personal i col·lectiu al llarg de la història de la humanitat.

6. Comprendre les funcions dels components físics d'un microcontrolador i conèixer les formes de 
connectar-los.
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7. Manejar amb desimboltura aplicacions informàtiques que permeten buscar, emmagatzemar, 
organitzar, manipular, recuperar i presentar informació, emprant de forma habitual les xarxes de 
comunicació.

8. Assumir de forma crítica i activa l'avanç i l'aparició de noves tecnologies, i incorporar-les al seu 
quefer quotidià, analitzant i valorant críticament la seua influència sobre la societat i el medi ambient.

9. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la recerca de solucions, 
en la presa de decisions i en l'execució de les tasques encomanades amb actitud de respecte, 
cooperació, tolerància i solidaritat.

10. Conèixer les necessitats personals i col·lectives més pròximes, així com les solucions més 
adequades que ofereix el patrimoni tecnològic del mateix entorn.

11. Conèixer, valorar i respectar les normes de seguretat i higiene en el treball i prendre consciència 
dels efectes que tenen sobre la salut personal i col·lectiva.

 

Tots aquests objectius específics de la matèria tenen relació expressa i directa amb aquest curs. 
Cada un d'ells, serà desglossat posteriorment en els que s'indiquen en les respectives unitats 
didàctiques en què s'han organitzat els continguts.

 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES

RELACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES AMB ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA 
MATÈRIA I CURS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS ESPECÍFICS DE

LA MATÈRIA

CCLI:   Comunicació lingüística. 1, 4, 7 i 9

CMCT:  Competència matemàtica i competències 

bàsiques en ciència i tecnologia

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
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CD :  Competència digital. 1, 4, 6, 7 i 8

CAA:   Aprendre a aprendre. 1, 2, 3, 6 i 7

CSC:   Competències socials i cíviques. 3, 5, 8, 9, 10 i 11

SIEE:   Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10

CEC:   Consciència i expressions culturals. 1,9,10,11
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RELACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES AMB ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA 
MATÈRIA

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ COMPE-

TÈNCIES

BL1.1. Adquirir les habilitats i els coneixements bàsics per elaborar 
programes informàtics.

 

CD

CCLI

CAA

BL1.2. Saber aplicar programes informàtics a plataformes de control per 
resoldre problemes tecnològics.

CCLI

CD

CAA

BL1.3. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts, a partir d’una 
estratègia de filtratge i de manera contrastada, organitzant la informació per 
mitjà de procediments de síntesi o presentació dels continguts, registrant-la 
en paper o emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i 
servicis de la xarxa per a obtindre textos de l’àmbit acadèmic o professional.

CCLI

CAA

 

BL1.4. Llegir textos, en formats diversos i presentats en suport paper o 
digital, utilitzant les estratègies de comprensió lectora per a obtindre 
informació i aplicar-la en la reflexió sobre els continguts, l’ampliació dels 
seus coneixements i la realització de tasques.

CD

CSC

 

BL1.5. Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca 
col·lectiva, filtrant i compartint informació i continguts digitals i utilitzant la
ferramentes de comunicació TIC, servicis de la web social i entorns virtuals 
d’aprenentatge; aplicar bones formes de conducta en la comunicació, i 
previndre, denunciar i protegir altres de les males pràctiques.

CD

CAA
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BL1.6. Crear i editar continguts digitals com documents de text o 
presentacions multimèdia i produccions audiovisuals, amb sentit estètic, 
utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web, per a 
exposar un objecte tecnològic, i conéixer com aplicar els diferents tipus de 
llicències.

CSC

SIEE

 

BL1.7. Investigar i recopilar, per mitjà de les TIC, entorns laborals, 
professions i estudis vinculats amb la matèria; analitzar els coneixements, 
les habilitats i les competències necessàries per al seu desenrotllament, i 
comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar 
alternatives davant de la presa de decisions.

CMCT

 

BL2.1. Analitzar circuits electrònics, reconeixent els seus components per a 
experimentar el seu funcionament per mitjà de muntatges senzills, aixi com 
blocs funcionals emprats en robòtica.

CMCT

CAA

BL2.2. Resoldre problemes tecnològics associats a aplicacions industrials 
senzilles per mitjà de portes lògiques emprant, si és el cas, l’àlgebra de 
Boole. Entendre els sistemes de numeració i codificació bàsica aixi com els 
principis i lleis de la electrònica digital aplicant-los al disseny i resolució de 
problemes en l’entorn de la robòtica

CMCT

CD

CAA

BL2.3. Utilitzar el programari de simulació específic, emprant simbologia 
normalitzada, per a representar i avaluar circuits electrònics. I realització del
muntatge real del circuits

CMCT

CAA

BL3.1. Analitzar sistemes automàtics estudiant els seus components per a 
aplicar-ho al muntatge d’automatismes senzills o robots dotats de moviment 
autònom.

CMCT

CD

BL3.2. Utilitzar l’ordinador com a ferramenta d’adquisició i interpretació de
dades en sistemes automàtics, a través de targetes controladores, per a 
l’experimentació amb prototips prèviament dissenyats

 

CMCT

CCLI

 

BL 3.3. Comprendre els moviments i la manera de posicionar i localitzar un 
robot coneixent la relació entre les articulacions i els graus de llibertat.

CMCT

CD
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BL 3.4 Descriure el sistemes de comunicació que pot emprar una plataforma
de control.

CCLI

CD

BL 4.1 Dissenyar projectar i construir un robot que resolgui un problema 
tecnològic plantejat buscant la solució més adequada i elaborant la 
documentació tècnica

CMCT

CD

CAA

CCLI

BL 4.2 Conèixer les diferents tècniques d'impressió 3D i els passos 
necessaris per imprimir una peça

CMCT

CD

BL 4.3 Aprendre a treballar en equip amb actituds de respecte i tolerància 
cap a les idees dels altres participant activament en la consecució dels 
objectius plantejats

CSC

CEC

CCLI
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4. CONTINGUTS

Bloc 1: Tecnologies de la informació i la comunicació.

Sistemes d’intercanvi i publicació d’informació: seguretat i ús responsable.

Comunicació amb fils i sense fil: elements, mitjans de transmissió i aplicacions.

Conceptes bàsics dels llenguatges de programació.

Elaboració de programes informàtics.

Estratègies de comprensió lectora.

Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast d’informació.

Estratègies de filtratge en la busca informació.

Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.

Disseny de presentacions multimèdia.

Tractament de la imatge.

Producció senzilla d’àudio i vídeo.

Ferramentes de producció digital en la web.

Drets d’autor i llicències de publicació.

Estudis i professions vinculats amb la matèria.

 

Bloc 2. Electrònica.

Electrònica analògica: components bàsics i simbologia.

Anàlisi i muntatge de circuits elementals.

Circuits impresos.
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Electrònica digital: components bàsics i simbologia.

Resolució de problemes tecnològics bàsics: portes lògiques i àlgebra de Boole.

Ús de simuladors per a analitzar el comportament dels circuits electrònics.

Simbologia normalitzada.

 

Bloc 3. Control i robòtica.

Anàlisi de sistemes automàtics: funcionament, tipus i components de control.

Robots: tipus, graus de llibertat i característiques tècniques.

L’ordinador com a element de programació i control de sistemes robotitzats.

Programació i aplicació de targetes controladores en l’experimentació amb prototips dissenyats.

 

Bloc 4. Impressió 3D.

ÚS DE LA IMPRESSORA 3D  Introducció i conceptes bàsics.  Disseny, modelat i impressió 3D. 
Softwares de modelatge i impressió 3D.  Primers passos amb la impressora 3D i aplicacions 
didàctiques.

 

5. UNITATS DIDÀCTIQUES

 

Unitat 1. Electrònica

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència per a aprendre a aprendre

El  programari  de  simulació  requerix  un  procés  d'autoaprenentatge.  El  tutorial  de  Crocodile
Thecnology és excel·lent, encara que el programa està en anglès.

Autonomia i iniciativa personal
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La introducció de programari de simulació proporcional als alumnes autonomia durant l'aprenentatge.
L'aplicació  indicarà  si  hem  connectat  malament  algun  component  i  podrem  comprovar  el
funcionament del circuit sense necessitat muntar-lo.

Competència matemàtica i en ciència i tecnologia

En la  resolució  d’exercicis,  aplicació  de  la  llei  d’ohm en  el  disseny  d’elements  de  protecció  de
components electrònics. Anàlisis de funcionament de circuits electrònics.

OBJECTIUS

·         Repassar els coneixements bàsics sobre el funcionament dels circuits elèctrics.

·         Recordar la funció i magnitud de resistències fixes i variables.

·         Identificar els components necessaris per a muntar un circuit electrònic que complisca
una determinada funció.

·          Conèixer el  paper que exerceixen els diferents components d'un circuit electrònic:
resistències, condensadors, transistors, díodes…

·         Muntar circuits utilitzant relés.

·          Conèixer els estats de funcionament d'un transistor i  ser capaç d'analitzar circuits
electrònics dotats de transistors, a fi de calcular les magnituds elèctriques fonamentals.

·         Conèixer en què consistix el fenomen de l'amplificació de senyals elèctrics en muntatges
basats en transistors.

·         Saber com muntar circuits electrònics senzills.

·         Aprendre a utilitzar un programari de simulació de circuits elèctrics i electrònics.

CONTINGUTS

Conceptes

·         Components dels circuits electrònics: resistències, condensadors, díodes i transistors.

·         Associació de resistències. Tipus de resistències. Resistències variables.

·         Funcionament d'un condensador. Tipus de condensadors. Càrrega i descàrrega d'un
condensador.

·         Funcionament del transistor. Ús del transistor com a interruptor. Ús del transistor com a
amplificador.
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·         Semiconductors i díodes. Díodes LED.

·         Construcció de circuits impresos.

·         Simuladors de circuits.

Procediments, destreses  i habilitats

·          Analitzar el  paper exercit  per diferents tipus de resistències en circuits elèctrics i
electrònics.

·         Utilitzar el polímetre.

·         Soldar components electrònics en una placa.

·         Construir circuits impresos emprant el soldador i una placa.

·         Muntar circuits electrònics senzills.

·         Dissenyar circuits elèctrics i electrònics amb el programari apropiat.

Actituds

·         Respecte de les normes de seguretat a l'hora d'utilitzar el soldador.

·         Interés per aprofitar els avantatges dels simuladors de circuits.

·         Atenció pels components electrònics. Precaució per a no espatlar els components d'un
circuit al connectar-los en unes condicions que un determinat component no pot suportar
(elevat voltatge, per exemple).

·         Reconeixement de la importància dels sistemes electrònics en la nostra societat.

·         Interés per descobrir les aplicacions pràctiques de l'electrònica.

·         Curiositat per elaborar circuits electrònics, a fi d'aplicar-los a una finalitat concreta.

·          Reconeixement de l'evolució que ha tingut l'electrònica des dels seus inicis i de la
contínua expansió que patix per a la creació de nous i millors dispositius.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Explicar el funcionament d'un circuit electrònic, distingint els seus components.

2. Explicar amb claredat el fenomen de càrrega i descarrega d'un condensador.

3.    Dissenyar circuits senzills de control per mitjà de relés.
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4.    Conèixer el transistor, el seu funcionament i analitzar l'evolució de circuits amb transistors.

5.    Muntar circuits amb motors, condensadors i relés.

6.    Muntar circuits amb transistors i díodes.

Continguts mínims

(Adaptacions curriculars per a alumnes amb necessitats educatives especials).

A nivell únicament orientatiu i com a model d'alguns continguts que es poden abordar amb aquells
alumnes que presenten menors ritmes d'aprenentatge o en els quals es detecten certes dificultats en
el procés d'ensenyança-aprenentatge es proposen els següents:

1.   Concepte de resistències fixes i variables. Identificació. Característiques.

2.   La Soldadura blana.

3.    Funcionament  d'un  condensador.  Tipus de condensadors.  Càrrega i  descàrrega d'un
condensador.

4.   Semiconductors i díodes. Díodes LED. Funcionament del transistor. Ús del transistor com
a interruptor

5.    Procés de construcció dels circuits electrònics. Construcció d'una placa de circuit imprès.

Unitat 2. Electrònica digital

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

El treball  amb esquemes és essencial  en la formació sobre electrònica.  És important  reflexionar
sobre la importància de representar adequadament les portes lògiques i la resta d'elements d'un
circuit a l'hora de comunicar-nos.

Competència matemàtica

Al llarg de la unitat els alumnes hauran de realitzar operacions relacionades amb l’ús de l’algebra de
Boole.

Competència digital

La informàtica també s'ha introduït en l'electrònica, com hem comprovat en esta unitat per mitjà dels
simuladors de circuits.
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Explicar als alumnes que estes ferramentes s'empren també a nivell professional per al disseny de
circuits més complexos.

Competència per a aprendre a aprendre

El programari de simulació requerix un procés d'autoaprenentatge. En el cas de Crocodile 3D, a més,
el tutorial que inclou és excel·lent, a pesar que el programa està en anglés.

OBJECTIUS

·         Conéixer les propietats de l'àlgebra de Boole.

·         Obtindre la primera forma canònica a partir d'una taula de veritat.

·         Implementar una funció lògica utilitzant circuits digitals elementals.

·         Comprendre la importància de la miniaturització dels components electrònics per a la
introducció dels circuits electrònics en aparells d'ús quotidià.

·         Saber com funcionen i quina és la utilitat de les diferents portes lògiques utilitzades en
circuits electrònics moderns.

·         Saber com es fabriquen en l'actualitat els circuits integrats.

·         Aprendre algunes de les característiques bàsiques dels circuits integrats.

·         Identificar problemes susceptibles de ser resolts per mitjà de la utilització de portes
lògiques.

·         Analitzar el funcionament de circuits que inclouen portes lògiques.

CONTINGUTS

Conceptes

·         Àlgebra de Boole. Operacions booleanas.

·         Plantejament digital de problemes tecnològics. Traducció de problemes tecnològics al
llenguatge de la lògica digital. Primera forma canònica.

·         Implementació de funcions lògiques.

·         Drives o buffers.

·          Circuits  integrats.  Característiques i  evolució.  Exemples de circuits  integrats molt
utilitzats.
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·         Fabricació de xips.

·         Portes lògiques. Tipus de portes lògiques. Famílies lògiques.

·         Portes lògiques en circuits integrats.

·         Utilització de portes lògiques en circuits.

Procediments, destreses  i habilitats

·         Identificar l'estat (0 o 1) dels elements que formen part d'un circuit elèctric.

·         Interpretar i construir taules de veritat.

·         Obtindre la primera forma canònica a partir d'una taula de veritat.

·         Generar una funció lògica a partir de portes lògiques.

·         Dissenyar mecanismes i circuits que incloguen portes lògiques.

·         Identificar sensors d'un sistema amb variables booleanas.

·         Identificar actuadors d'un sistema amb una funció lògica.

·         Utilitzar programari de simulació, com Crocodile Technology, per a analitzar i dissenyar
circuits.

Actituds

·         Reconeixement de l'important paper de l'electrònica en la societat actual, comprenent la
seua influència en el desenvolupament de les tecnologies de comunicació.

·         Orde i precisió en el treball en el taller.

·          Valoració de les aportacions de la informàtica en el  camp del  disseny de circuits
electrònics.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.    Descriure el funcionament de circuits electrònics en què s'introduïxen portes lògiques.

2.    Identificar la porta lògica necessària per a complir una funció en un circuit.

3.    Elaborar taules de veritat identificant sensors amb variables booleanas i actuadors amb
funcions.

4.    Obtindre la primera forma canònica a partir d'una taula de veritat.
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5.    Explicar la importància dels drivers o buffers en un circuit.

6.    Explicar el procés de fabricació de circuits integrats.

7.    Explicar l'evolució dels circuits integrats i la seua influència en tots els àmbits de la societat.

8.    Dissenyar circuits amb portes lògiques que complisquen una determinada funció.

9.    Explicar la utilitat  de la lògica digital  en el  cas de situacions complexes, enfront de les
situacions  més  senzilles,  que  és  més  interessant  la  utilització  de  circuits  elèctrics
«convencionals».

Continguts mínims

Es proposen els següents:

·         Àlgebra de Boole. Operacions booleanas.

·         Implementació de funcions lògiques.

·          Circuits  integrats.  Característiques i  evolució.  Exemples de circuits  integrats molt
utilitzats.

·         Portes lògiques. Tipus de portes lògiques. Famílies lògiques.

·         Identificar sensors i actuadors d'un sistema amb variables booleanas.

Unitat 3. Control i robòtica

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Competència en comunicació lingüística

Al llarg de la unitat, tal com ocorre en les unitats d'electrònica, apareixen nombrosos esquemes que
ens permeten interpreten el funcionament dels circuits que incorporen els robots. El seguiment de les
normes de retolació, etc., a l'hora d'elaborar esquemes redunda en una perfecta comunicació entre
l'autor de l'esquema i la persona que construïx el circuit i ho munta en un robot.

Competència social i ciutadana

A l'hora de construir els robots presentats en la unitat serà necessari treballar en equip. En este
moment els  alumnes i  alumnes hauran d'assimilar  diferents tasques.  A més,  el  treball  en equip
permetrà la cooperació mútua de cara a aconseguir un objectiu comú.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
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L'acoblament de diferents sensors i motors obri la possibilitat de realitzar nous dissenys de robots
amb diferents funcionalitats. Al llarg del procés de disseny els estudiants podran realitzar millores en
els robots o complementar-los amb alguna funció extra: una llum que s'encén quan la motora gira per
a arrere, per exemple; hi ha moltes opcions possibles.

OBJECTIUS

·         Conèixer els distints elements que formen un sistema de control automàtic.

·         Descriure les característiques generals i el funcionament d'un robot.

·         Descriure el paper i el funcionament d'un sensor i conèixer les característiques dels
principals tipus de sensors.

·         Saber la funció que té la realimentació en els sistemes de control automàtic.

·          Conèixer  diverses  aplicacions  dels  robots  en  la  indústria,  explicant  alguns  dels
avantatges dels robots enfront de mecanismes automàtics, per exemple.

·         Saber dissenyar i construir un robot senzill amb diversos sensors.

·         Aprendre a acoblar la mecànica i l'electrònica en un projecte, de manera que un motor
determinat siga capaç de moure l'estructura triada com a suport per a un robot.

CONTINGUTS

Conceptes

·         L'origen dels robots.

·         Automatismes.

·         Sistemes de control. Tipus de sistemes de control: en llaç obert i en llaç tancat.

·         Elements d'un sistema de control en llaç tancat.

·         Robots. Components d'un robot. El moviment de robots.

·         Disseny i construcció de robots no programables. Electrònica, mecànica.

·         Components que incorporen robots senzills: motors, transistors, sensors, díodes.

Procediments, destreses i habilitats

·         Analitzar el funcionament d'un sistema de control en llaç obert i en llaç tancat.

·         Dissenyar i construir circuits elèctrics i electrònics.
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·         Dissenyar i construir diferents robots no programables, incorporant sensors i motors.

·          Identificar  els components necessaris  per a construir  robots que compleixen una
determinada funció. Per exemple, robots que persegueixen llum, que no cauen d'una taula
o que no xoquen contra una paret.

Actituds

·         Interès per conèixer les aplicacions dels robots en la indústria.

·         Valoració dels avantatges i inconvenients de la introducció dels robots en la indústria.

·         Gust pel rigor a l'hora de desenvolupar projectes.

·         Reconeixement de les aportacions de tots els membres quan es treballa en equip.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.     Explicar el funcionament d'un sistema de control de llaç tancat.

2.    Elaborar esquemes que mostren el funcionament d'un sistema de control automàtic, explicant
a més la seua funció.

3.    Explicar el funcionament bàsic dels elements que componen l'electrònica d'un robot.

4.    Comprendre el funcionament dels principals tipus de sensors:

• De llum. • De temperatura. • De contacte.

5.            Conèixer les tècniques bàsiques empleades en la construcció de robots no programables.

6.            Analitzar circuits electrònics que descriuen el funcionament d'un robot no programable.

7.            Dissenyar i construir un robot senzill dotat de diversos sensors.

8.            Modificar el disseny d'un robot amb l'objectiu de canviar la seua resposta enfront de
determinats estímuls.

9.     Diferenciar  els  components  d'un  robot  i  descriure  els  seus  principals  característiques,
diferenciant la funció de cada element.

10. Valorar adequadament les implicacions socials de la utilització de qualsevol tipus de robots en
la indústria.

 Continguts mínims

1. Elements bàsics que constitueixen l'arquitectura d'un robot.

    2. Els actuadors. Concepte i tipus d'actuadors.
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    3. Els sensors. Concepte.

    4. La unitat de control. Concepte.

    5. Concepte de sensors. Tipus de sensors Interns i Externs més habituals.

 Unitat 4. Control per ordinador

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

Molts alumnes s'enfronten a una tasca nova: utilitzar una controladora i programar-la per a controlar
les accions que du a terme un circuit elèctric. Els diferents procediments proposats al llarg de la
unitat  pretenen  que  l'alumne  aborde  estes  noves  tasques  sense  por  a  equivocar-se  (sempre,
lògicament, amb el suport del professor).

Competència social i cívica

El treball en grup és essencial en la societat moderna, sobretot a l'hora de dissenyar i muntar nous
projectes, molts d'ells relacionats amb les tasques que apareixen en esta unitat. Amb el treball en
equip es fomenta el  compromís  per  realitzar  una tasca (no puc fallar  als  meus col·legues)  o  el
respecte cap a les opinions i gustos dels altres.

A més, atés que sempre hi haurà alumnes més avantatjats, este treball en equip ha de tindre també
una funció de suport cap aquells alumnes que presenten més dificultats a l'hora de dur a terme les
tasques proposades.

Competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i Tecnologia i competència 
digital

Els alumnes constataran la importància de la programació en el control automàtic. Veuran que amb
no massa esforç i pocs mitjans és possible controlar de manera automàtica l'encesa i apagat de
diversos sistemes electrònics.

 OBJECTIUS

·         Conéixer el funcionament i utilitzar una targeta controladora.

·         Aprendre a utilitzar els diagrames de flux al realitzar tasques de programació.

·         Introduir el concepte de controladora.

·         Mostrar quins són les principals controladores disponibles en l'aula de Tecnologia i en
l'àmbit educatiu (LEGO MINDSTORM EV3, Arduino, Picaxe).

·         Mostrar les connexions bàsiques.
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·         Conéixer les interfícies d'alguna de les controladores emprades en el taller de tecnologia.

·         Conéixer els fonaments bàsics del llenguatge de programació de les controladores.

·         Presentar el diagrama de blocs d'un sistema de control.

·         Revisar el concepte de senyal analògic i de senyal digital.

·          Mostrar les accions bàsiques que poden realitzar-se amb un control  d'ordinador:
accionament d'interruptors i motors, captació de senyals de sensors.

·         Presentar un sistema senzill de control  per controladora a traves del ordinador.

CONTINGUTS

Conceptes

·         Control per ordinador.

·         Controladores i interfícies de control (LEGO MINDSTORM EV3, Arduino, Picaxe).

·         Dispositius d'entrada-eixida de control.

·         Tipus de controladores.

·         Codificació de programes en software especific per LEGO EV3 e IDE o SCRATCH per
Arduino.

·         Interfícies de control i programació.

·         Diagrames de flux.

Procediments, destreses i habilitats

·         Utilitzar la targeta controladora.

·         Interpretar i elaborar de diagrames de flux.

·         Dissenyar programes per a controlar les entrades i eixides digitals d'una controladora.

·         Utilitzar una controladora per a regular el funcionament de circuits elèctrics amb l'ajuda
d'un ordinador.

·         Interpretar programes senzills escrits per LEGO EV3.

·         Elaborar programes senzills en llenguatge IDE o SCRATH i utilitzar-los a continuació per
al control de sistemes.
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·         Elaborar programes senzills en llenguatge BASIC.

·          Dissenyar  i  construir  una  casa  intel·ligent  amb distints  tipus  de  sensors:  Llum,
Temperatura.

Actituds

·         Gust per l'orde i la neteja en l'elaboració de dibuixos i esquemes.

·         Valorar positivament l'impacte que pot suposar en la vida quotidiana, en particular en la
llar, l'adopció d'automatismes i el control remot per ordinador.

·         Apreciar el treball complex i planificat que exigix el muntatge de sistemes de control.

·         Interés per abordar problemes que, a priori, poden paréixer difícils de solucionar.

·         Interés per abordar treballs en grup.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.    Distingir els principals elements d'entrada i eixida d'un sistema de control.

2.     Descriure les característiques d'una controladora,  prestant especial  atenció a les seues
eixides i entrades, tant analògiques com digitals.

3.    Utilitzar la controladora per a examinar el funcionament d'un sistema a través de l'ordinador.

4.    Elaborar procediments senzills de control en llenguatge IDE.

5.    Elaborar diagrames de flux.

6.    Elaborar programes que controlen les entrades i eixides d'una controladora (EV3 de LEGO).

7.    Manejar senzills circuits electrònics a partir d'un ordinador i una controladora.

 

Continguts mínims

1.  Interfícies de control i programació.

2.   Diagrames de flux.

3.   Llenguatges de programació més habituals. El Lego MindStorm EV3.

 

Unitat 5. Impressió 3D
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Objectius:

1. Conèixer els orígens i l'evolució de la impressió 3D.

2. Reconèixer els diferents usos de les impressores 3D.

3. Saber diferenciar els diferents tipus d'impressores 3D.

4. Estudiar la relació existent entre el disseny assistit per ordinador i la pròpia impressió 3D.

5. Reconèixer el programari necessari per a la impressió 3D.

6. Diferenciar les etapes de creació d'un objecte 3D.

7. Conèixer els materials més utilitzats en la impressió 3D.

8. Estimar els costos unitaris de fabricació de cada peça.

9. Comparar aquesta tecnologia amb altres existents.

COMPETÈNCIES

1. Comunicació lingüística:

Adquirir el vocabulari específic per a comprendre i interpretar missatges relatius a la tecnologia i als 
processos tecnològics presents en la impressió 3D. Utilitzar la terminologia adequada per a redactar 
informes i documents tècnics del que s'ha treballat a classe.

2. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia:

Reconèixer i saber manejar els principals comandaments i funcions dels

programes de disseny. Ser capaços de posar en funcionament una impressora 3D i saber 
exactament com funciona aquesta, i saber així mateix interpretar els resultats obtinguts.

3. Competència digital:

Fer servir la informació en els seus diferents formats, ben numèric, simbòlic

o gràfic, entre d'altres. Utilitzar així mateix les tecnologies de la informació i

comunicació (TIC) amb total seguretat i confiança per poder així obtenir i

reportar dades i per a simular situacions i processos tecnològics, en aquest

cas el procés d'impressió 3D.

4. Aprendre a aprendre:
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Desenvolupar estratègies de resolució de problemes tecnològics mitjançant la

obtenció, l'anàlisi i la selecció d'informació útil per a un projecte relacionat amb la impressió 3D.

5. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor:

Impulsar i promoure l'acostament autònom i creatiu als diferents problemes tecnològics, valorant les 
diferents alternatives i tenint en compte les seves possibles conseqüències. Desenvolupar qualitats 
personals com la iniciativa, l'esperit de superació, la perseverança davant les dificultats, l' autonomia 
i l'autocrítica, entre d'altres.

6. Competències socials i cíviques:

Desenvolupar habilitats socials i potenciar l'intercanvi d'idees entre els diferents components del grup
de forma adequada i civilitzada. Potenciar el diàleg i l'escolta activa, gestionar possibles conflictes 
existents, i prendre decisions sempre en consens amb els companys / es. Aprendre a utilitzar de 
manera responsable la informació existent.

7. Consciència i expressions culturals:

Fomentar la capacitat de pensament autocrític i l'esperit d'iniciativa amb l'objectiu de saber afrontar 
els reptes que es plantegen en el procés de ensenyament-aprenentatge i plantejar diferents 
solucions tecnològiques a aquests problemes.

CONTINGUTS

Pel que fa als continguts conceptuals destaquen els següents:

1. Orígens de la impressió 3D.

2. Evolució de la impressió 3D.

3. Usos de la impressió 3D.

4. Tipus o models d'impressores 3D.

5. Programes de disseny assistit per ordinador.

6. Programari en impressió 3D.

7. Materials utilitzats en la impressió 3D.

8. Tecnologies complementàries.

9. Indústries que fan servir la impressió 3D.
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Pel que fa als continguts procedimentals es diferencien els següents:

1. Elaboració d'un estudi històric de l'evolució de la impressió 3D.

2. Arrencada d'una impressora 3D.

3. Posada a punt d'una impressora 3D.

4. Detecció d'anomalies en una impressora 3D.

5. Resolució de problemes o avaries en una impressora 3D.

6. Estudi de diferents programaris utilitzats en la impressió 3D.

7. Redacció d'una comparativa de velocitat d'impressió segons el material utilitzat.

8. Redacció d'una comparativa de costos de diferents materials

Tenint en compte els continguts actitudinals es formulen els següents:

1. Capacitat crítica sobre l'ús de la impressió 3D a la societat futura.

2. Valoració de l'impacte de la impressió 3D a la societat moderna.

3. Valoració de les opinions de la resta de companys.

4. Respecte pel que fa als diferents membres del grup, altres companys i professors.

5. Aprofitament del temps invertit a classe.

6. Manteniment d'una actitud oberta davant les idees noves.

7. Interès per conèixer els principis del funcionament de la impressió 3D.

8. Perseverança davant les dificultats.

9. Actitud positiva en tot moment.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 L'avaluació d'aquesta unitat didàctica es realitzarà mitjançant diferents rúbriques d'avaluació. Els 
indicadors utilitzats en les rúbriques es classifiquen en quatre nivells d'aprenentatge, sent el primer 
nivell el que indica que l'alumne/a té serioses dificultats per poder desenvolupar la proposta, i l'últim 
nivell, el que demostra que l'alumne / a no només ha estat capaç d'assolir els objectius proposats, 
sinó que ha estat capaç d'anar més enllà en el seu procés d'aprenentatge i desenvolupament de 
competències, relacionant així diferents coneixements i posant en pràctica diferents estratègies 
d'aprenentatge.
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-  Conèixer els orígens i l'evolució de la impressió 3D.

-  Reconèixer els diferents usos de les impressores 3D.

-  Saber diferenciar els diferents tipus d'impressores 3D.

-  Conèixer la relació existent entre el disseny assistit per ordinador i la

pròpia impressió 3D.

-  Reconèixer el programari necessari per a la impressió 3D.

-  Diferenciar les etapes de creació d'un objecte 3D.

-  Conèixer els materials més utilitzats en la impressió 3D.

-  Estimar correctament els costos unitaris de fabricació de cada objecte.

-  Saber comparar aquesta tecnologia amb altres existents.

-  Exposar perfectament el que s'ha après a la unitat didàctica.

  

SEQÜENCIACIÓ I TEMPORALITZACIÓ DE CONTINGUTS.

Distribució temporal

Els blocs de continguts estan molt relacionats entre si i es  utilitzarà com a eix conductor els 
blocs de programació de sistemes tècnics i robòtica, impartint-los en paral·lel, aportant en cada 
moment els continguts dels altres blocs que van sent necessaris per a la millor comprensió de 
l'alumne, fins a poder plasmar-ho en la fabricació, muntatge i control d'un robot o sistema de 
control.

 6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONS DIDÁCTIQUES

 En aquesta matèria es continua utilitzant el procés de resolució tècnica de projectes on els 
alumnes dissenyaran i construiran productes tecnològics relacionats amb la robòtica, que 
resolguin problemes tècnics seguint les diferents fases que formen el procés. Perquè la 

realització del producte tecnològic sigui satisfactòria, serà necessària la investigació, la valoració de 
les diferents propostes de solució, l'experimentació amb diferents elements tecnològics, la 
documentació del projecte tècnic i l'avaluació del resultat final per introduir millores en el 
funcionament del producte, si cal.
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La metodologia del procés de resolució tècnica de projectes implica, necessàriament, que el 
grup classe s'organitzi en grups de treball. d'aquesta manera, es fomenta l'aprenentatge 

col·laboratiu en què cada un dels integrants aporta a l'equip seus coneixements i habilitats, assumeix
responsabilitats i respecta les opinions dels altres per tal d'obtenir un producte que solucioni el 
problema plantejat.

La realització de pràctiques és un altre interessant recurs que s'adapta perfectament en la 
metodologia de l'assignatura. Així, el professor, mostrarà pràctiques que els alumnes van 

reproduint, alhora que es donen les explicacions de la seva fonamentació, per després, proposar 
reptes que, amb lleugeres modificacions del que s'ha fet, puguin emprendre amb creativitat.

Per tant, és molt important l'ús de l'aula-taller per a la realització de projectes i pràctiques on 
l'alumne pot comprovar que el que s’ha après en els continguts teòrics es compleix en la pràctica,
refermant els conceptes i verificant el funcionament dels sistemes tecnològics.

Durant aquest procés, l'alumne utilitzarà les eines adequades i seguirà les normes de seguretat i 
higiene pròpies d'un taller.

L'ús de programes de simulació virtual és una eina molt utilitzada en moltes activitats 
tecnològiques, així, en aquesta matèria aquesta eina és molt útil i s'haurà d'usar per verificar el 
funcionament de sistema tecnològics i consolidar els continguts teòrics.

Conseqüentment, l'ús d'ordinadors és molt important ja que, a part

dels programes de simulació, la majoria dels continguts impliquen l'ús de

ordinador.

ACTIVITATS I ESTRATÈGIES D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE

Tal com es dedueix dels plantejaments metodològics exposats i del tractament que han de tenir les 
competències bàsiques, i com a part fonamental dels mateixos, a l'explicació i desenvolupament dels
diferents continguts li seguirà la realització de diverses activitats de comprovació de coneixements i 
de projectes tecnològics o de pràctiques, i que són els indicades en els apunts de l'alumne i en altres
materials complementaris, associades en cada cas als distints continguts i a les competències 
bàsiques.

L'aprofundiment que pot fer-se amb les activitats, sobretot les que treballen els continguts inicials de 
la unitat, estarà en funció dels coneixements previs que el professor haja detectat en els alumnes 
mitjançant les activitats / qüestions de diagnòstic inicial, i que parteixen d'aspectes molt generals 
però imprescindibles per a regular l'aprofundiment que ha de marcar el procés d'aprenentatge de 
l'alumne i per a establir estratègies d'ensenyament a fi que aquesta sigui el més personalitzada 
possible.
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A més de les esmentades activitats de desenvolupament dels continguts i de comprovació dels 
coneixements, unes de vital importància en aquesta matèria són les de caràcter procedimental -
preferentment, els projectes i practiques-, que es treballen els continguts, i que versen al voltant de 
tot un seguit de procediments o destreses - sense oblidar, per descomptat, actituds davant el treball-
que l'alumne ha de conèixer en profunditat perquè els utilitzarà permanentment en els diferents 
cursos d'aquesta etapa educativa (i que li permet formar-se, a més, en algunes de les competències 
bàsiques).

7. AVALUACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Els criteris d'avaluació d'aquesta matèria i curs són els següents:

1.      Adquirir les habilitats i els coneixements bàsics per elaborar programes informàtics.

2.  Saber aplicar programes informàtics a plataformes de control per resoldre problemes tecnològics.

3.  Buscar i seleccionar informació en diverses fonts, a partir d’una estratègia de filtratge i de manera 

contrastada, organitzant la informació per mitjà de procediments de síntesi o presentació dels continguts, 

registrant-la en paper o emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa per a 

obtindre textos de l’àmbit acadèmic o professional.

4.  Llegir textos, en formats diversos i presentats en suport paper o digital, utilitzant les estratègies de 

comprensió lectora per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre els continguts, l’ampliació dels

seus coneixements i la realització de tasques.

5.  Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva, filtrant i compartint 

informació i continguts digitals i utilitzant la ferramentes de comunicació TIC, servicis de la web social i 

entorns virtuals d’aprenentatge; aplicar bones formes de conducta en la comunicació, i previndre, denunciar 

i protegir altres de les males pràctiques.

6.  Crear i editar continguts digitals com documents de text o presentacions multimèdia i produccions 

audiovisuals, amb sentit estètic, utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web, per a 

exposar un objecte tecnològic, i conéixer com aplicar els diferents tipus de llicències.
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7.  Investigar i recopilar, per mitjà de les TIC, entorns laborals, professions i estudis vinculats amb la 

matèria; analitzar els coneixements, les habilitats i les competències necessàries per al seu desenrotllament, i

comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant de la presa de 

decisions.

8.  Analitzar circuits electrònics, reconeixent els seus components per a experimentar el seu 

funcionament per mitjà de muntatges senzills, aixi com blocs funcionals emprats en robòtica.

9.  Resoldre problemes tecnològics associats a aplicacions industrials senzilles per mitjà de portes 

lògiques emprant, si és el cas, l’àlgebra de Boole. Entendre els sistemes de numeració i codificació bàsica 

aixi com els principis i lleis de la electrònica digital aplicant-los al disseny i resolució de problemes en 

l’entorn de la robòtica

10.  Utilitzar el programari de simulació específic, emprant simbologia normalitzada, per a representar i 

avaluar circuits electrònics. I realització del muntatge real del circuits

11.  Analitzar sistemes automàtics estudiant els seus components per a aplicar-ho al muntatge 

d’automatismes senzills o robots dotats de moviment autònom.

12.  Utilitzar l’ordinador com a ferramenta d’adquisició i interpretació de dades en sistemes automàtics, a 

través de targetes controladores, per a l’experimentació amb prototips prèviament dissenyats

13.  Comprendre els moviments i la manera de posicionar i localitzar un robot coneixent la relació entre les 

articulacions i els graus de llibertat.

14.  Descriure el sistemes de comunicació que pot emprar una plataforma de control.

15.  Dissenyar projectar i construir un robot que resolgui un problema tecnològic plantejat buscant la solució

més adequada i elaborant la documentació tècnica

16.  Conèixer les diferents tècniques d'impressió 3D i els passos necessaris per imprimir una peça

17.  Aprendre a treballar en equip amb actituds de respecte i tolerància cap a les idees dels altres participant 

activament en la consecució dels objectius plantejats

CRITERIS MÍNIMS EXIGIBLES
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A continuació, i per a cadascuna de les unitats d'aquest curs, s'indiquen els objectius / criteris 
d'avaluació que l'alumne, formulats en termes de capacitats, ha de superar per arribar a una 
avaluació positiva:

Unitat 1: Electrònica

♣  Analitzar circuits electrònics, reconeixent els seus components per a experimentar el seu 
funcionament per mitjà de muntatges senzills.

♣ Dissenyar, simular i muntar circuits electrònics senzills.

♣ Conèixer i utilitzar adequadament la simbologia electrònica.

♣ Utilitzar el programari de simulació específic, emprant simbologia normalitzada, per a representar i 
avaluar circuits electrònics.

Unitat 2: Electrònica digital

♣ Resoldre problemes tecnològics associats a aplicacions industrials senzilles per mitjà de portes 
lògiques emprant, si és el cas, l’àlgebra de Boole.

♣ Utilitzar el programari de simulació específic, emprant simbologia normalitzada, per a representar i 
avaluar circuits electrònics.

 Unitat 3: Control i robòtica

♣  Analitzar sistemes automàtics estudiant els seus components per a aplicar-ho al muntatge 
d’automatismes senzills o robots dotats de moviment autònom.

Unitat 4. Control per ordinador

♣ Utilitzar un llenguatge de programació per a controlar aplicacions informàtiques senzilles.

♣ Utilitzar l’ordinador com a ferramenta d’adquisició i interpretació de dades en sistemes automàtics, 
a través de targetes controladores, per a l’experimentació amb prototips prèviament dissenyats.

Unitat 5. Impressió 3D

♣ Descriu les fases necessàries per a la impressió de una peça en 3D.

♣ Construeix una peça simple amb la impressora 3D dissenyant-la o utilitzant repositoris de peces 
imprimibles en internet.
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INSTRUMENTS  D'AVALUACIÓ  /  PROCEDIMENTS  D'AVALUACIÓ  I  CRITERIS  DE
QUALIFICACIÓ

Els procediments i instruments d'avaluació, seran l'observació i seguiment sistemàtic de 
l'alumne, és a dir, es prendran en consideració totes les produccions que desenvolupi, tant de 
caràcter individual com grupal: treballs pràctics (projectes), treballs escrits, exposicions orals, 
activitats de classe, actitud davant l'aprenentatge, precisió en l'expressió, autoavaluació ... i els de 
l'avaluació sumativa, les proves escrites en finalitzar cada una de les unitats didàctiques  i les de 
recuperació (al final de cada trimestre i al  final de curs, si l'alumne no hagués recuperat alguna 
avaluació, i extraordinària, en el cas d'obtenir una qualificació d'Insuficient en l'ordinària final de curs).
En tot cas, els procediments d'avaluació seran variats, de manera que puguin adaptar-se a la 
flexibilitat que exigeix la mateixa avaluació. Les qualificacions que obtingui l'alumne en les proves de 
recuperació, ordinària final de curs (en el cas de no haver superat alguna de les avaluacions 
trimestrals) i extraordinària podran ser qualificades amb una nota superior a Suficient.

Com a criteris de qualificació per establir les notes en cadascuna de les tres avaluacions en 
què s'ha organitzat el curs es basaran en els següents percentatges de ponderació:

a) Continguts conceptuals: 30%

- Controls escrits i orals, mitjançant proves objectives de la matèria impartida.

Questionaris realitzats amb la plataforma de moodle (aula virtual del Centre) o a través de Kahoots.

- Proves del tipus: verdader-fals, posar la paraula que falta, de resposta múltiple, indicar la correcta
entre vàries, lleis, unitats, etc.

- Documentació Técnica elaborada be individualment o en grup al voltant del projectes o practiques
realitzades.

b) Continguts Procedimentals: 50%

- Funcionament, acabat, ajustament a les condicions inicials, millora del disseny, originalitat, etc.

- Realització de dissenys, practiques, projectes tant individuals com en grup, i exercicis.

 c) Continguts actitudinals: 20%

- Presentació i expressió escrita del quadern didàctic.

- Lliurament dels treballs en el termini acordat.

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

- Cura de les instal·lacions, materials i ferramentes de l'aula-taller.
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- Actituds favorables envers l'assignatura:

·         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
35 % de la seua ponderació.

 L'alumne/a promocionarà l'assignatura si obté una qualificació d'aprovat (suficient, bé, 
notable o excel·lent) en la tercera i 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.

Prova extraordinària.  Els  alumnes que no hagen superat  l’assignatura en l’última sessió
d’avaluació  realitzaran una prova extraordinària.

Consistirà en Realització d’un examen. En aquest examen es valoraran els continguts conceptuals
i procedimentals de la matèria impartida  al llarg del curs, mitjançant control escrit.

L'alumne/a promocionarà l'assignatura si obté una qualificació d'aprovat (suficient, bé, notable
o excel·lent) en la prova extraordinària.

 8. MESURES D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE 
SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITATS DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA

 En un procés d'ensenyament-aprenentatge basat en la identificació de les necessitats de 
l'alumne, és fonamental oferir-li tots els recursos educatius que siguen necessaris perquè la seua 
formació s'ajuste a les seues possibilitats, en uns casos perquè aquestes són més grans que les del 
grup, en altres perquè necessita reajustar el ritme d'aprenentatge per les dificultats amb què es 
troba. Per atendre la diversitat de nivells de coneixement i de possibilitats d'aprenentatge, és a dir, 
per adequar l'ensenyament a l'aprenentatge i per fer compatibles la comprensivitat i la diversitat, es 
proposaran en cada unitat noves activitats, diferenciades entre les d'ampliació i les de reforç, i que 
pel seu propi caràcter depenen de l'aprenentatge de l'alumne per a decidir quins, en quin moment i 
com es van a aplicar, ja que no totes són igualment vàlides per a tots els alumnes .
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Per a aquesta finalitat, i per les possibilitats metodològiques que permeten, el mètode de 
treball per projectes és una excel·lent oportunitat perquè cada alumne desenvolupi personalment 
totes les potencialitats que atresora, de manera que el procés d'ensenyament-aprenentatge es 
pugui ajustar a les seves necessitats i possibilitats.

9. ELEMENTS TRANSVERALS

L'àrea  de  Tecnologia,  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 manuals, fins a aplicar
les normes de seguretat i higiene en l'ús de ferramentes i materials. A més d’un ampli uns de les
tecnologies de la informació i la comunicació.

10. FOMENT DE LA LECTURA

En finalitzar cada una de les unitats es realitzarà una activitat de recerca d’informació de la situació
actual  d’algun  del  elements  estudiats  en  els  contingut  del  tema.  També  figura  un  repertori  de
qüestions que permeten desenvolupar la comprensió lectora.

 

11. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ.

Aquestes tecnologies formen part del currículum de la matèria, desenvolupant-se al llarg de tot el 
curs.

 

12. Recursos didàctics i organitzatius.

Com a materials per a l’alumne utilitzaran apunts preparats pel professorat que tindran disponibles

des de l’aula virtual del Centre. A més, propostes  concretes  de  projectes  en  les  quals  es

facilita  a  l’alumnat  l’enunciat  del  problema  a  resoldre,  amb  les  condicions  que

els alumnes han de conèixer i acomplir al dur a terme la seua solució.

-   Materials i ferramentes propis de l’aula taller.

-   Vídeos  i  presentacions  amb  el  projector  de  dades  i  vídeo  disponible  en  el

taller.

-       Ordinadors de l’aula-taller, 10 de sobretaula i altres tants miniportatils.
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-       6 Kits de Robòtica de Lego Mindstorm.

-       Kits del microcontrolador Arduino i components electrònics.

-       Impressora 3D i fresadora CNC.

- 233 -


