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1. Programació de Tecnologia.

1 Introducció.

a) Justificació de la programació.

La tecnologia, com a àrea d’activitat del ser humà, tracta de resoldre problemes i necessitats individu-
als i col·lectives, per mitjà de la invenció, fabricació i ús d’objectes, màquines, servicis i sistemes tèc -
nics. Per a això empra els recursos de la societat en què està immersa.

L’acceleració produïda en el desenrotllament tecnològic durant el segle xx justifica la necessitat forma-
tiva en aquest camp. Els ciutadans precisen de coneixements suficients per a ser agents actius en
aquest procés, ja siga com a consumidors dels recursos que la tecnologia posa en les seues mans o
com a productors d’innovacions. Aquest currículum pretén definir eixos coneixements i les línies meto-
dològiques que orienten la seua didàctica.
En concret, la matèria de Tecnologia en l’Educació Secundària Obligatòria tracta de fomentar l’apre-
nentatge de coneixements i el desenrotllament de destreses que permeten tant la comprensió dels ob-
jectes tècnics com la seua utilització. Pretén, també, que l’alumnat use les noves tecnologies de la in-
formació i la comunicació com a ferramentes en aquest procés i no com a fi en si mateixes. Així mateix,
es planteja desenrotllar la capacitació necessària per a fomentar l’esperit innovador en la busca de so-
lucions a problemes existents.
Per tant, podem entendre que la matèria de Tecnologia s’articula entorn del binomi format per coneixe-
ment i acció, ambdós amb un pes específic equivalent. Una contínua manipulació de materials sense
els coneixements tècnics necessaris ens pot conduir al mer activisme i, de la mateixa manera, un pro-
cés d’ensenyança-aprenentatge purament acadèmic, sense experimentació, manipulació i construcció,
pot derivar en un enciclopedisme tecnològic inútil.

Tenint en compte aquests postulats, es planteja la necessitat d’una activitat metodològica recolzada en
tres principis:

• D’una banda, es fa imprescindible l’adquisició dels coneixements tècnics i científics necessaris
per a comprendre i desenrotllar l’activitat tecnològica.

• En segon lloc, aquests coneixements adquirixen la seua raó de ser si s’apliquen a l’anàlisi dels
objectes tecnològics existents i a la seua possible manipulació i transformació, sense oblidar
que aquest ha de transcendir el propi objecte i integrar-ho en l’àmbit social i cultural de l’època
en què es produïx.

• En tercer lloc, la possibilitat d’emular processos de resolució de problemes a través d’una meto-
dologia de projectes es convertix en acabament del d’aprenentatge i adquirix la seua dimensió
completa recolzat en les dos activitats precedents. A més, aquesta última requerix que l’alum-
nat treballe en equip, i permet que desenrotlle les qualitats necessàries per a un futur treball
professional dins d’un grup.

Per a l’acció metodològica descrita anteriorment, el professorat,  per mitjà de la programació d’aula,
haurà de donar forma als continguts i objectius proposats en el currículum, aportant suport argumental
a les accions corresponents d’anàlisi i de formulació de projectes.

La present programació constitueix un esforç del conjunt de professors del departament per adaptar els
continguts a les característiques generals del tipus d'alumnat existent en el centre. És el professor, el
que recolzant-se en aquesta programació didàctica, ha de concretar tant els objectius, continguts, crite-
ris d'avaluació i metodologia al tipus de alumnat existent (programació d'aula o tercer nivell de concre-
ció).

Aquest curs, els responsables d'aquesta concreció i integrants del Departament de Tecnologia són:
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Enrique Blanquer Vidal
Manuel Gómez Lloret
Ana Miralles Soler.
Vicenta M. Pérez Ballester.
Marc Ramis Llorca (Cap de Departament).

També formen part del departament de Tecnologia els professor que imparteixen els mòduls específics
del Cicle Formatiu de Formació Professional bàsica en Activitats Marítim-pesqueres:

José Antonio Llinares Martínez
José Llinares Orozco
Anaïs Pineda Vallés

b) Contextualització.

El centre educatiu IES La Malladeta està situat en un entorn on des del punt de vista socioeconòmic
conviuen tot tipus de famílies de classes socials i nivells culturals diversos. Es tracta d’un centre gran,
on s’imparteixen ensenyaments d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, tant de grau mitjà com superior i
Formació Professional Bàsica. En quant al departament, compta amb 3 aules taller de Tecnologia, una
d'elles equipada amb 25 ordinadors, 2 impressores 3D i mitjans audiovisuals i les altres dues equipa-
des com a aula taller, també amb mitjans audiovisuals.

En l'àmbit geogràfic, l'àrea d'influència del centre és relativament àmplia. Es reben alumnes de diver-
ses localitats, majoritàriament dels diferents col·legis del propi poble, de manera que el nivell de conei -
xements pot ser un tant heterogeni, problema que s'ha de definir en l'avaluació inicial.

En general, els alumnes i les alumnes tenen una imatge lleugerament positiva de si mateixos com es-
tudiants, i mostren una motivació per l'aprenentatge que, si bé insuficient en molts casos, pot definir-se
com "normal". El nivell de desenvolupament d'actituds cívico-socials per part de l'alumnat és satisfacto-
ri, i haurà d'aprofitar al màxim la circumstància que el seu nivell de disciplina es troba en el punt més alt
en els primers cursos, circumstància aquesta que es modera al 2n cicle.
En tots els grups, es tindrà en compte la possible presència d'almenys un alumne de integració, amb
problemes de comprensió oral i lecto-escrita, així com d'un coeficient intel·lectual per sota de la mitja-
na. És també probable la presència a cada classe d'entre dos i quatre nens catalogats com ACIS, el
que es tindrà en compte en la planificació de la estratègia d'ensenyament i aprenentatge, i entre dos i
quatre alumnes immigrants, normalment amb importants problemes de lecto-escriptura tant en castellà
com en valencià.

L'objectiu general d'aquesta PD serà la de millorar la formació tecnològica de l'alumnat, així com millo-
rar la seua formació en valors fomentant el respecte i acceptació d'idees i persones.

L'agrupament d'alumnes per a les diferents matèries que imparteix el Departament durant el present
curs escolar és el següent:

• 1r ESO: 8 grups
• 2n ESO: 7 grups
• 3r ESO: 3 agrupaments formats per alumnes de diferents grups (Tecnologia és optativa a 3r).
• 4t ESO: 3 agrupaments formats per alumnes de diferents grups (Tecnologia és optativa a 4t).
• 1r BAT: 1 grup de 11 alumnes
• FPB: Dos grups de primer (activitats marítimo-pesqueres i tapisseria) i  dos altres de segon (ac-

tivitats marítimo-pesqueres i tapisseria)

2 Objectius.

ESO
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L'educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes diferents capacitats que
els permeten assolir els objectius que els llisten a continuació. L’àrea de Tecnologia contribueix en l’as-
soliment dels següents objectius:

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 co -
muns 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 com a base indispensa-
ble per a una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge com a mitjà de desenvolupament per -
sonal.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la dis-
criminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o
social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones, així com qualsevol ma-
nifestació de violència contra la dona.

d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els
altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i re-
soldre pacíficament els conflictes.

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per, amb sentit crític, in-
corporar nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especial-
ment les de la informació i la comunicació.

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en diferents disciplines, ai-
xí com conéixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del coneixe-
ment i de l'experiència.

g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la inicia-
tiva personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabili-
tats.

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i, si n'hi ha, en
la llengua cooficial de la comunitat autònoma, textos i missatges complexos.

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) 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.

BATXILLERAT

En el cas del Batxillerat, la matèria de Tecnologia Industrial II contribuirà a l’assoliment dels següents
objectius:

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d'una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica res-
ponsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola així com pels drets humans, que fomente la
corresponsabilitat en la construcció d'una societat justa i equitativa.

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable i autònoma
i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i
socials.

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar crítica-
ment les desigualtats i discriminacions existents, i en particular la violència contra la dona i impulsar la
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igualtat real i la no discriminació de les persones per qualsevol condició o circumstància personal o so-
cial, amb atenció especial a les persones amb discapacitat.

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l'eficaç aprofi -
tament de l'aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal.
e) Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, la llengua castellana i la llengua cooficial de la
seua comunitat autònoma.

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

h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els
principals factors de la seua evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i millora
del seu entorn social.

i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies
de la modalitat triada.

j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics. Co-
nèixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions
de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

k) Refermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, con-
fiança en un mateix i sentit crític.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

La formació en el mòdul Ciències Aplicades I contribueix a assolir els següents objectius:

1. Interpretar manuals d'ús de màquines, equips, estris i instal·lacions.

2. Comprendre els fenòmens que esdevenen en l'entorn natural  mitjançant el coneixement científic
com un saber integrat, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar i resoldre problemes bà-
sics en els diversos camps del coneixement i de l'experiència.

3. Desenvolupar habilitats per a formular, plantejar, interpretar i resoldre problemes aplicar el raona-
ment de càlcul matemàtic per desenvolupar-se en la societat, en l'entorn laboral i gestionar els seus re-
cursos econòmics.

4. Identificar i comprendre els aspectes bàsics de funcionament del cos humà i posar-los en relació
amb la salut individual i col·lectiva i valorar la higiene i la salut per permetre el desenvolupament i con-
solidació d'hàbits saludables de vida en funció de l'entorn en què es troba.

5. Desenvolupar hàbits i valors d'acord amb la conservació i sostenibilitat del patrimoni natural, com-
prenent la interacció entre els éssers vius i el medi natural per a valorar les conseqüències que es deri-
ven de l'acció humana sobre l'equilibri mediambiental.

6. Desenvolupar les destreses bàsiques de les fonts d'informació utilitzant amb sentit crític les tecnolo-
gies de la informació i de la comunicació per obtenir i comunicar informació en l'entorn personal, social
o professional, aprendre i facilitar les tasques laborals.

7. Comparar i seleccionar recursos i ofertes formatives existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida
per adaptar-se a les noves situacions laborals i personals.

8. Desenvolupar la iniciativa, la creativitat i l'esperit emprenedor, així com la confiança en si mateix, la
participació i l'esperit crític per a resoldre situacions i incidències tant de l'activitat professional com de
la personal.
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9. Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els altres i cooperant amb ells,
actuant amb tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les tasques i com a mitjà de
desenvolupament personal.

10. Relacionar els riscos laborals i ambientals amb l'activitat laboral amb el propòsit d'utilitzar les mesu-
res preventives corresponents per a la protecció personal, evitant danys a les altres persones i en el
medi ambient.

La formació en el mòdul Ciències Aplicades II contribueix a assolir els següents objectius:

1. Interpretar manuals d'ús de màquines, equips, estris i instal·lacions.

2. Comprendre els fenòmens que esdevenen en l'entorn natural  mitjançant el coneixement científic
com un saber integrat, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar i resoldre problemes bà-
sics en els diversos camps del coneixement i de l'experiència.

3. Desenvolupar habilitats per a formular, plantejar, interpretar i resoldre problemes aplicar el raona-
ment de càlcul matemàtic per desenvolupar-se en la societat, en l'entorn laboral i gestionar els seus re-
cursos econòmics.

4. Identificar i comprendre els aspectes bàsics de funcionament del cos humà i posar-los en relació
amb la salut individual i col·lectiva i valorar la higiene i la salut per permetre el desenvolupament i con-
solidació d'hàbits saludables de vida en funció de l'entorn en què es troba.

5. Desenvolupar hàbits i valors d'acord amb la conservació i sostenibilitat del patrimoni natural, com-
prenent la interacció entre els éssers vius i el medi natural per a valorar les conseqüències que es deri-
ven de l'acció humana sobre l'equilibri mediambiental.

6. Desenvolupar les destreses bàsiques de les fonts d'informació utilitzant amb sentit crític les tecnolo-
gies de la informació i de la comunicació per obtenir i comunicar informació en l'entorn personal, social
o professional, aprendre i facilitar les tasques laborals.

7. Comparar i seleccionar recursos i ofertes formatives existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida
per adaptar-se a les noves situacions laborals i personals.

8. Desenvolupar la iniciativa, la creativitat i l'esperit emprenedor, així com la confiança en si mateix, la
participació i l'esperit crític per a resoldre situacions i incidències tant de l'activitat professional com de
la personal.

9. Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els altres i cooperant amb ells,
actuant amb tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les tasques i com a mitjà de
desenvolupament personal.

10. Relacionar els riscos laborals i ambientals amb l'activitat laboral amb el propòsit d'utilitzar les mesu-
res preventives corresponents per a la protecció personal, evitant danys a les altres persones i en el
medi ambient.

3 Competències.
ESO i BATXILLERAT

• La matèria  contribueix  d’especial  manera en l’assoliment de la  Competència Matemàtica i
Competències bàsiques en Ciència i Tecnologia; una aplicació correcta dels mètodes propis
de l’activitat científica conduiran indubtablement a assolir els coneixements, contrastar idees i
aplicar els descobriments obtinguts en la superació de reptes tecnològics plantejats. El tracta-
ment  d’aquestes competències es concreta en l’anàlisi  dels  objectes tecnològics existents  i
l’emulació de processos de resolució de problemes, que permeten l’ús instrumental i contextua-
litzat de ferramentes matemàtiques, a més dels continguts específics com són el mesurament i
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el càlcul de magnituds bàsiques, l’ús d’escales, la lectura i interpretació de gràfics i la resolució
de problemes basats en l’aplicació d’expressions matemàtiques.

• A l’adquisició de la Competència per aprendre a aprendre es contribuïx per mitjà d’una meto-
dologia específica de la matèria que incorpora l’anàlisi dels objectes i l’emulació de processos
de resolució de problemes com a estratègies cognitives, que fomenta l’autonomia, perseveran-
ça, sistematizació, reflexió crítica i comunicació dels resultats obtinguts.

• La contribució a l’adquisició de les  Competències socials i cíviques,  s’articula entorn dels
processos de resolució tècnica de problemes, dotant-se d’habilitats i estratègies socio-cogniti -
ves com són les comunicatives, l’autocontrol, i les habilitats de resolució de problemes i conflic-
tes. Un bloc específic tracta d’entendre els aspectes socials del fenomen tecnològic i, per tant,
afavorix el coneixement de l’organització i del funcionament de les societats. D’aquesta manera
es fomenta una capacitat notable d’anàlisi, de reflexió crítica i autocrítica, de valorar el sistema
democràtic i el benestar de la societat segons els drets i deures dels ciutadans, i d’abordar dife-
rents estratègies per a aconseguir la millor solució als diferents problemes d’índole tecnològica
a què s’enfronten els ciutadans que formem.

• La matèria contribuïx específicament en el tractament de la Competència digital de dues ma-
neres: per mitjà de diversos blocs específics de continguts i també per la utilització de progra -
mari de recolzament per a la resta de continguts (full de càlcul, simuladors, …). És imprescindi -
ble la seua utilització no com a fí en si mateix, sinó com a ferramenta del procés d’aprenentat-
ge, fent un ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i comunicació; d’aquesta
manera podrem comprendre i saber analitzar la informació que es maneja, prendre consciència
del que suposa comunicar els resultats obtinguts d’una manera adequada i crear els continguts
necessaris per a completar aquella comunicació.

• A la Competència en comunicació lingüística contribueix la matèria a través dels processos
d’adquisició de vocabulari, busca, anàlisi i comunicació d’informació propis de qualsevol matè-
ria. La contribució específica radica en l’elaboració dels documents propis del projecte tècnic,
mitjançant els quals l’alumne ha de ser capaç de comunicar qualsevol aspecte que tinga a veu-
re amb l’evolució tecnològica del seu projecte i les seues conclusions.

• El sentit d’iniciativa i esperit emprenedor també es mostra de manera notable en la formació
tecnològica. Bàsicament, estem tractant la transformació d’idees en actes, per la qual cosa re-
sulta bàsica la formació competencial de l’alumnat en aquest àmbit. Crear, inovar, imaginar so-
lucions als problemes plantejats i ser crític enfront d’aquestes, constituïx la base de la piràmide
on descansa el procés tecnològic.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

La formació en el mòdul Ciències Aplicades I i II contribueix a assolir les següents competències pro-
fessionals, personals, socials i les competències per a l'aprenentatge permanent:

• Resoldre problemes predictibles relacionats amb el seu entorn físic, social, personal i productiu,
utilitzant el raonament científic i els elements proporcionats per les ciències aplicades.

• Actuar de manera saludable en diferents contextos quotidians que afavoreixin el desenvolupa-
ment personal i social, analitzant hàbits i influències positives per a la salut humana.

• Valorar actuacions encaminades a la conservació del medi ambient diferenciant les conseqüèn-
cies de les activitats quotidianes que pugui afectar l'equilibri del mateix.

• Obtenir i comunicar informació destinada a l'autoaprenentatge i al seu ús en diferents contextos
del seu entorn personal, social o professional mitjançant recursos al seu abast i els propis de
les tecnologies de la informació i de la comunicació.
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• Comunicar-se amb claredat, precisió i fluïdesa en diferents contextos socials o professionals i
per diferents mitjans, canals i suports al seu abast,  utilitzant  i  adequant recursos lingüístics
orals i escrits propis de la llengua.

• Realitzar explicacions senzilles sobre esdeveniments i fenòmens característics científics a par-
tir de la informació disponible.

• Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris de
qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant de forma individual o com a membre d'un
equip.

• Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que
intervenen en el seu àmbit de treball, contribuint a la qualitat del treball realitzat.

• Assumir i complir les normes de qualitat i les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral
en la realització de les activitats en un laboratori evitant danys personals, laborals i ambientals.

• Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en l'elecció dels procedi-
ments de la seua activitat professional.

4 Continguts.
Tecnologia ESO

La matèria de Tecnologia queda emmarcada dins dels dos cicles de l’Educació Secundària Obligatòria
i els blocs que presenta es desenrotllen al llarg dels quatre cursos, sent de caràcter obligatori en el pri-
mer i segon d’ESO i optativa en tercer i quart.

En primer cicle d’ESO (1r, 2n i 3r) abordarem els blocs de contingut següents:

El bloc 1, Procés de resolució de problemes tecnològics i comunicació tècnica, representa l’eix verte-
brador de l’àrea ja que descriu el conjunt de fases que conformen la resolució d’un problema gràcies a
l’obtenció d’un producte final que satisfà la nostra necessitat inicial. Per tant, mostra què fer i com fer
un complet projecte tecnològic. A aquest bloc, se li afigen tots els aspectes relacionats amb la comuni-
cació tècnica del projecte: des dels primers esbossos fins als seus plans normalitzats passant per les
diferents vistes que presenta el disseny final.

El bloc 2,  Materials d’ús tècnic, arreplega l’obtenció, les propietats, la manipulació i la mecanització
dels materials d’ús més comú, com ara la fusta i els materials de construcció, sempre amb les corres-
ponents normes de seguretat i salut.

El bloc 3, Estructures i mecanismes, se subdividix al seu torn en dos parts ben diferenciades: una rela-
tiva a estructures i una altra dedicada a mecanismes. En aquest curs estudiarem la primera part, analit-
zant els esforços a què estan sotmeses les estructures i com s'hi transmeten.

El bloc 4,  Tecnologies de la informació i la comunicació, és l’únic bloc present en els dos cicles de
l’etapa. El bloc està organitzat en maquinari programari, la cerca i selecció d’informació en Internet i la
creació i edició de continguts digitals bàsics, principalment relacionats amb l’ofimàtica. A més, la segu-
retat a l’hora de navegar per la xarxa, així com la utilització dels diferents tipus de llicències, resulta de
la màxima importància en aquest apartat.

En el segon cicle d’aquesta etapa (4t) , abordarem els blocs de contingut següents:

El bloc 1, Tecnologies de la informació i la comunicació, s’ha descrit en el paràgraf anterior.
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El bloc 2, Instal·lacions en vivendes, arreplega l’estudi de tots els elements que conformen les instal·la-
cions bàsiques que ha de tindre una vivenda per a la seua habitabilitat en condicions normals, sense
deixar de costat les diferents mesures d’estalvi energètic que hi ha a l’abast de tots. També s’abordarà
l’evolució que aquest tipus d’instal·lacions han experimentat i que han donat lloc al que hui en dia co-
neixem com la domòtica.

El bloc 3, Electrònica, desenrotlla l’anàlisi de circuits, els seus components i la resolució de problemes
d’aplicació industrial per mitjà d’electrònica analògica i digital.

Al bloc 4, Control i robòtica, s’analitzen els sistemes automàtics per mitjà del muntatge de senzills auto-
matismes o robots dotats de moviment autònom.

El bloc 5,  Pneumàtica i hidràulica, compren les característiques i el  funcionament dels components
dels circuits pneumàtics i hidràulics, per mitjà de la simulació per ordinador.

El bloc 6, Tecnologia i societat, argumenta els canvis tecnològics més rellevants i les seues repercussi-
ons, tant en l'àmbit econòmic com social. Així mateix, l’estudi i l'anàlisi dels objectes atendrà el seu en-
torn, funció i evolució històrica junt amb l’aprofitament de les matèries primeres i l’adquisició, per part
de l’alumne, d’hàbits que fomenten un desenrotllament sostenible.

Tecnologia Industrial I BATXILLERAT

Els blocs de continguts d’aquesta etapa estan estructurats de manera que l’alumnat va assolint els co-
neixements de forma raonada, comprenent els arguments que se li van proporcionant i comprovant en
tot moment el paral·lelisme existent entre allò que està sent explicat a l’aula amb la seua corresponent
aplicació, principalment en l’àmbit industrial, ja que és el camp en què se centren tots els blocs que
acull la matèria durant els dos cursos de batxillerat.

El primer bloc, Productes tecnològics, se centra en els productes tecnològics i la seua repercussió pro-
ductiva i empresarial. Tant les fases de producció, com d’I+D+I, com la gestió de la qualitat són temes
que s’aborden i s’avaluen en aquesta primera part de la matèria. No obstant això, els models d’ex-
cel·lència i certificacions de qualitat són aspectes que atorguen als productes millores en la comercialit-
zació i un augment de la seua competitivitat.

En el segon bloc, Introducció a la ciència dels materials, s’estudiaran els materials des del punt de vista
de les seues propietats, estructura interna i aplicacions, sense deixar de costat els nous materials que
poc a poc van augmentant la seua presència en el nostre dia a dia.

El bloc tres, Màquines i sistemes, desenrotllarà més àmpliament temes ja tractats en altres cursos so-
bre electricitat, electrònica, mecànica, pneumàtica i oleohidràulica.

Durant el quart bloc, Procediments de fabricació, s’abordarà la fabricació de peces amb i sense pèrdua
de material, amb quines màquines haurem de treballar i quines normes de seguretat haurem d’aplicar
per a evitar qualsevol accident en la conformació o producció d’una peça en concret.

El cinqué bloc específic de la matèria, Recursos energètics, mostrarà els diferents recursos energètics
sobre els quals es val el ser humà per a desenrotllar la seua activitat tecnològica. A més del vesant
productiu de l’energia,  es tractarà també el  seu impacte ambiental,  sostenibil itat,  grau i  certificació
energètica i quins plans de reducció de costos poden dur-se a terme en els seus àmbits d’utilització.
Finalment, hi ha un altre bloc, Elements transversals a l’assignatura, que tindrà com a objecte treballar
la competència lingüística, la d’aprendre a aprendre, la digital, i la del sentit de la iniciativa i esperit em-
prenedor. Aquests temes, transversals comprendran continguts de diverses disciplines i el seu tracta-
ment s’abordarà des de la complementarietat. Per això, no podran plantejar-se de manera paral· lela al
desenrotllament del currículum de la matèria, sinó que hauran de ser inserits en la dinàmica diària del
procés ensenyament-aprenentatge.
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Ciències Aplicades I FP BÀSICA

• Resolució de problemes per mitjà d’operacions bàsiques
• Reconeixement de materials i instal·lacions de laboratori
• Identificació de les formes de la matèria
• Separació de mescles i substàncies
• Reconeixement de l’energia en els processos naturals
• Localització d’estructures anatòmiques bàsiques
• Diferenciació entre salut i malaltia
• Elaboració de menús i dietes
• Resolució d’equacions senzilles

Ciències Aplicades II FP BÀSICA

• Resolució d’equacions i sistemes en situacions quotidianes
• Resolució de problemes senzills
• Realització de mesures en figures geomètriques
• Interpretació de gràfics
• Aplicació de tècniques físiques o químiques
• Reconeixement de reaccions químiques quotidianes
• Identificació d’aspectes relatius a la contaminació nuclear
• Identificació dels canvis en el relleu i paisatge de la Terra
• Categorització de contaminants principals
• Identificació de contaminants de l’aigua
• Equilibri mediambiental i desenrotllament sostenible
• Relació de les forces sobre l’estat de repòs i moviments de cossos
• Producció i utilització de l’energia elèctrica
• Prevenció de malalties

5 Criteris d’avaluació.
Els criteris d'avaluació de les diferents matèries es troben especificats en l'apartat 10-a (Organització
de les unitats didàctiques)

6 Instruments d’avaluació.
L'avaluació dels alumnes es realitzarà tenint sempre com a referència les competències bàsiques i els
criteris d'avaluació programats i contextualitzats per l'àrea. El procés d'avaluació dels alumnes es farà
de forma contínua i formativa, tenint en compte la seua situació de partida i les seues característiques
individuals, això ens servirà per conèixer en cada moment el grau d'adquisició de les competències bà-
siques per part dels alumnes, així com d'assoliment dels objectius generals de l'etapa i els específics
de l'àrea de Tecnologia.

Per a dur a terme aquesta avaluació utilitzarem els següents instruments:

1. Observació sistemàtica a classe:
- Participació a classe, al taller i a l’aula d'informàtica.
- Respecte per les normes de treball i seguretat a l'aula i taller.
- Execució dels procediments al taller.
- Hàbits de treball.
- Aportació d'idees al grup i col·laboració amb ell.
- Aprofitament racional dels materials.
- Actitud i comportament.

2. Anàlisi de les produccions dels alumnes:
- Quadern de l'alumne, neteja, continguts, vocabulari.
- Activitats dels temes
- Memòria de Projectes i treballs encomanats.
- Objectes construïts: originalitat, funcionament, estètica.
- Expressió escrita i exposició oral de treballs.

Programació_tecnologia_21_22.odt Pàgina 11 de 96



- Documents informàtics realitzats.
- Mapes conceptuals

3 - Proves específiques:
- Exposicions.
- Proves objectives.
- Interpretació de dades.
- Recerca i manipulació de la informació.

4 - Disseny i construcció de projectes. Documents informàtics:
- Disseny i estètica de les solucions.
- Mètodes de treball.
- Treball diari en el taller
- Habilitat en l'ús de materials i eines.
- Pràctiques i muntatges.
- Cura d'equip i altres recursos.

7 Criteris de qualificació.
ESO:

• Un 40% de la nota correspondrà s’obtindrà a partir de la valoració de les exposicions, proves
objectives i valoració dels treballs.

• Un 40% de la nota s’obtindrà per la valoració de les produccions de l’alumne i a partir del dis-
seny i construcció de projectes i la realització d’activitats i pràctiques. 

• Un 20% s’obté de l’observació sistemàtica a classe.

BATXILLERAT

• Un 70% de la nota correspondrà s’obtindrà a partir de la valoració de les exposicions i proves
objectives.

• Un 30% de la nota s’obtindrà per la valoració de les produccions de l’alumne i a partir del dis-
seny i construcció de projectes

FP BÀSICA (CCAA):

En primer:

• Un 50% de la nota correspondrà s’obtindrà a partir de la valoració de les exposicions i proves
objectives

• Un 35% de la nota s’obtindrà per la valoració de les produccions de l’alumne i els hàbits de tre-
ball diaris a l’aula. 

• Un 15% s’obté de l’observació sistemàtica a classe i l’assistència.

En segon:

• Un 50% de la nota correspondrà s’obtindrà a partir de la valoració de les exposicions i proves
objectives

• Un 30% de la nota s’obtindrà per la valoració de les produccions de l’alumne i els hàbits de tre-
ball diaris a l’aula. 

• Un 20% s’obté de l’observació sistemàtica a classe i l’assistència.

8 Metodologia. Orientacions didàctiques.

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organit-
zatius.
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Metodologia general ESO i Batxillerat

La matèria de Tecnologia en l'Educació Secundària tracta de fomentar l'aprenentatge de coneixements
i el desenvolupament de destreses que permeten tant la comprensió dels objectes tècnics com la seua
utilització. Pretén, també, que l'alumnat faci servir les tecnologies de la informació i la comunicació com
a eines en aquest procés, i no com a fi en si mateixes. Així mateix, es planteja el desenvolupament de
la capacitació necessària per fomentar l'esperit innovador en la recerca de solucions a problemes exis-
tents. Per tant, podem entendre que la matèria de Tecnologia s'articula entorn del binomi format per co-
neixement i acció, ambdós amb un pes específic equivalent. Una contínua manipulació de materials
sense els coneixements tècnics necessaris ens pot conduir al mer activisme i, de la mateixa manera,
un  procés  d'ensenyament-aprenentatge  purament  acadèmic,  sense  experimentació,  manipulació  i
construcció, pot derivar en un enciclopedisme tecnològic inútil.

Tenint en compte aquests postulats, la metodologia a emprar té les següents característiques fona-
mentals:

1. Flexible: adaptada a l'alumnat, als recursos i al context.
2. Afavoridora de l'autoaprenentatge: en la qual el professor exerceix el paper de guia o media-

dor, posant en contacte els coneixements i experiències prèvies de l'alumne amb els nous con-
tinguts.

3. Potenciadora del treball en grup: per tal que l'alumne desenvolupe valors de respecte i tole-
rància amb la resta dels companys, en compartir idees, materials, etc, i assumeixi les seues
pròpies responsabilitats en els treballs realitzats.

4. Promovedora de la creativitat i el dinamisme, integrant els recursos de les tecnologies de la
informació i les comunicacions en l'aprenentatge.

En funció de les necessitats dels alumnes i l'heterogeneïtat de les activitats d'ensenyament-aprenentat-
ge, s'utilitzaran les següents variants d'agrupament dels alumnes:

• Gran  grup:  Per  a  les  explicacions  generals  del  professor  i  activitats  d'introducció  al  tema.
D'aquesta mateixa manera es fan les propostes de projectes, treballs monogràfics i activitats
pràctiques a l'aula-taller.

• Treball individual: Activitats d'avaluació de conceptes o procediments de forma individual, activi-
tats de construcció, elaboració de treballs, pràctiques en els ordinadors ...

I se seguiran les següents fases:

1. RECERCA HISTÒRICA: amb la finalitat d'introduir les unitats didàctiques i aconseguir la moti-
vació de l'alumne.

2. ANÀLISI morfològic, funcional, tècnic, econòmic i mediambiental d'objectes i sistemes tècnics.
3. DISSENY, projecte i construcció d'objectes i sistemes tècnics, en què es distingeixen una fase

tecnològica i una fase tècnica, que es divideix en els següents passos:
1. Anàlisi del problema.
2. Recerca d'informació.
3. Disseny.

• Proposta de solucions.
• Elecció de l'adequada.
• Elaboració de l'esbós del conjunt i detall de les parts.
• Confecció de circuits elèctrics i / o mecànics.

4. Planificació.
• De materials, eines, màquines ...
• Activitats a realitzar i l'ordre.

5. Construcció.
6. Avaluació.

• ¿L'objecte compleix amb les especificacions?
• Es pot millorar?
• Els materials, eines ... .utilitzats són els adequats?
• S'ha construït segons el planificat?
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• També s'avaluarà el treball realitzat per cada membre del grup.
7. Memòria i difusió.

En definitiva s'afavorirà la capacitat de l'alumne per aprendre per si mateix, treballar en equip, aplicar
els mètodes adequats d'investigació y relacionar els aspectes teòrics amb els pràctics.

Metodologia general FP Bàsica (CCAA)

Aquests mòduls contribueixen a aconseguir les competències per a l'aprenentatge permanent i conte-
nen la formació perquè utilitzant els passos del raonament científic, bàsicament l'observació i l'experi -
mentació els alumnes aprenguen a interpretar fenòmens naturals. 

De la mateixa manera es pretén que puguen afermar i aplicar hàbits saludables en tots els aspectes de
la seua vida quotidiana. 

També se'ls forma perquè utilitzen el llenguatge operacional de les matemàtiques en la resolució de
problemes de diferent índole, aplicats a qualsevol situació, ja siga en la seua vida quotidiana com en la
seua vida laboral. 

L'estratègia d'aprenentatge per a l'ensenyament d'aquests mòduls que integren a ciències com les ma-
temàtiques, física i química, biologia i geologia s'enfocarà als conceptes principals i principis de les ci-
ències, involucrant als estudiants en la solució de problemes i altres tasques significatives, i els perme-
ta treballar de manera autònoma per a construir el seu propi aprenentatge i culminar en resultats reals
generats per ells mateixos. 

Les línies d'actuació en el procés ensenyament aprenentatge que permeten aconseguir les competèn-
cies dels mòduls versaran sobre: 

 La resolució de problemes, tant en l'àmbit científic com a quotidià.
 La interpretació de gràfics i corbes. 
 L'aplicació quan escaigui del mètode científic. 
 La valoració del medi ambient i la influència dels contaminants.
 Les característiques de l'energia nuclear. 
 L'aplicació de procediments físics i químics elementals. 
 La realització d'exercicis d'expressió oral, aplicant les normes bàsiques d'atenció al pú-

blic. 

Atenent a les característiques pròpies dels FPB és necessari realitzar un major esforç en les estratègi-
es didàctiques integradores que aborden el conjunt de les competències bàsiques i professionals.

Per a garantir l'assoliment dels objectius previstos és important utilitzar un plantejament globalitzador,
fent ús de l'aula taller com un recurs motivador per a l'alumnat i com aglutinador de les activitats. A
més, seria convenient que les unitats didàctiques programades tingueren com referència contextos re-
als i  pròxims a l'alumnat. 

Els equips docents han d'actuar de manera coordinada, permetent un  plantejament metodològic allu-
nyat de l'academicisme conceptual, que responga a l'àmplia diversitat i a les necessitats de l'alumnat.

Alguns dels  principis entorn dels quals s'intentarà vertebrar la programació i actuació docents seran
els següents:

 L'activitat com a nucli del procés educatiu.
 Les propostes de treball  i  les activitats  han de constituir  petits  reptes i  desafiaments per a

l'alumnat:  És important plantejar a l'alumnat qüestiones que el facen pensar, reflexionar o in-
vestigar, i no activitats tancades, la resposta de les quals siga un sí o un no. Les qüestions han
de reflectir la complexitat del món que ens envolta i no ser simples, la qual cosa no significa
que suposen tasques tan difícils que arriben a ser inabastables per a l'alumnat.

 Utilitzar el propi entorn com a font de recerca i experimentació: És important que s'oferisquen a
l'alumnat situacions que li permeten actuar, participar en l'entorn, contribuint a la seua millora i
conservació. Treballar des de l'observació de fenòmens físics que ocorren al seu al voltant, te-
nir curiositat pel funcionament d'aparells d'ús quotidià, etc., converteixen a l'entorn en una font
de recursos per a l'aprenentatge.

 Afavorir  la  interacció  de l'alumnat:  El  treball  en grup permet  establir  millors  relacions  entre
l'alumnat, aprendre més, sentir-se més motivat i augmentar la pròpia autoestima, en la mesura
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en què tots es responsabilitzen de la tasca que han de realitzar. En aquest sentit, l'ús de recur-
sos com a Internet s'entén com un treball compartit, basat en un projecte comú.

 Afavorir l'ús de les TIC com un mitjà, no com una fi en si mateix: Les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació són una eina de cerca i consulta d'informació, d'intercanvi d'opinions i ide-
es, de selecció i interpretació crítica d'informació rellevant.

Recursos didàctics i organitzatius

Els espais amb què es compta per al desenvolupament d'aquesta programació són:

• L'aula: dotada amb taules i cadires que permeten el treball en grup i armaris per guardar els tre-
balls dels alumnes, llibres de text, vídeos de cases comercials, etc.

• L'aula-taller: amb màquines i eines, prestatgeries per guardar els projectes i equips de mesura i
simuladors per poder experimentar amb els diferents muntatges que es vagen a realitzar.

En quant a recursos materials, el departament disposa dels següents elements:

• Recursos clàssics: pissarra, guixos, llapis de colors, retoladors, regles, etc.
• Projectors: Aquests instruments permetran la utilització de mapes conceptuals, esquemes, di-

buixos, vídeos, pel·lícules, etc.
• Propis de l'aula taller: Mobiliari i instrumental. Es compta amb tres aules, dues de taller i una al-

tra de taller i informàtica, equipades amb taules de treball, panells d'eines bàsiques, prestatges
per dipositar els treballs i equips de pràctiques d'electrònica, electricitat i mecànica.

• L'aula amb taller i informàtica disposa, a més de 25 ordinadors on es realitzen treballs i simula-
cions informàtiques.

• Impressora 3D
• Material fungible: Es disposa del material fungible necessari per al desenvolupament de les ac-

tivitats de l'àrea.
• Fitxes teòrico-pràctiques per als alumnes
• El quadern de l'alumne: Aquest element serà usat per l'alumne per prendre apunts, fer els exer-

cicis i les activitats proposta i tot allò que indiqui el professor. Aquest quadern es corregirà i
puntuarà, almenys, una vegada al trimestre.

Tots aquests recursos estan disponibles per a poder ser usats quan el professor o bé les circumstànci -
es específiques del desenvolupament de cada unitat didàctica ho requereixen.

b) Activitats i estratègies d’ensenyança i aprenentatge. Activitats
complementàries.

Atendran als coneixements previs i seran activitats contextualitzades (relacionades amb el medi) per
aconseguir una major motivació dels alumnes.

Els tipus d'activitats són:

• Activitats d'introducció-motivació i avaluació dels coneixements previs: Amb aquest tipus d'acti-
vitats es busca veure el grau de coneixements previs que té l'alumne, per a això es realitzarà
un petit debat iniciant amb preguntes genèriques i obertes, on tots els alumnes tinguin la possi-
bilitat d'expressar les seues idees.

• Activitats de desenvolupament i aprenentatge dels continguts: Al llarg de l'execució de la unitat
didàctica es proposaran activitats i problemes directament relacionats amb els continguts de la
unitat, per així poder aconseguir els objectius planejats per a aquesta unitat didàctica.

• Projecte-construcció: Els alumnes realitzaran la fase teòric / pràctica dels seus projectes.
• Activitats de reforç,  per a alumnes amb certes dificultats, o amb necessitats educatives especi-

als.
• Activitats d'ampliació: estan indicades per als alumnes amb facilitat d’aprenentatge o sobredo-

tació intel·lectual.
• Activitats d'acabat i consolidació: l'alumne haurà de realitzar una sèrie de activitats en les quals

es farà un repàs als continguts de la unitat. Per concloure el professor realitzarà una exposició
final on es ressaltaran els continguts bàsics.
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• Activitats d'avaluació: Amb aquestes activitats el docent procedeix a l'avaluació dels alumnes.
• Activitats de recuperació d'aprenentatges no adquirits: per als alumnes que al final de la unitat

didàctica no aconsegueixin superar-la amb èxit, es tracta d'activitats senzilles que contempla-
ran el continguts bàsics, alhora que hauran d'elaborar un esquema resum de la unitat.

Algunes de les diferents activitats comunes que poden realitzar-se en les Unitats Didàctiques seran:

• Test d'idees prèvies, proves orals i escrites, ...
• Debats, exposicions de treballs ...
• Visualització de vídeos, transparències, etc ... relacionades amb la unitat.
• Activitats específiques de la Unitat: pràctiques, muntatges al taller, exercicis escrits, recerca i

estructuració d'informació, simulació de circuits elèctrics i electrònics …

9 Inclusió de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o
que requerisca actuacions per a la compensació de les desigualtats

En funció de les necessitats educatives especials transitòries o permanents i dels informes dels psico-
pedagogs i de cursos anteriors que han cursat, s'adaptarà la metodologia, els materials a utilitzar i les
activitats a realitzar i si fos necessari els continguts i els objectius.

Cada professor adaptarà el seu material seguint aquests criteris a l'alumnat amb necessitats educati-
ves especials dins de la seua aula.

Per facilitar aquesta adequació el departament disposa d'una sèrie de materials on hi ha activitats dels
següents blocs:

• El procés tecnològic
• Materials d'ús tècnic
• Expressió gràfica
• Estructures
• Mecanismes
• Electricitat
• L'ordinador

A més també disposem d'un treball publicat al Cefire d'Elda per alumnat de necessitats educatives es-
pecials de 1r d'ESO i per als alumnes nouvinguts amb un escàs domini de la llengua on es treballen els
següents temes:

• El món de la tecnologia
• L'expressió gràfica
• Materials d'ús tècnic
• La fusta i els seus derivats
• Els materials tèxtils
• Estructures resistents
• Circuits elèctrics
• L'ordinador
• Escriure amb l'ordinador
• Navegar per Internet

També es disposa de materials de diverses editorials (Aljibe, Oxford) i recursos d’Internet.

10 Unitats didàctiques.

a) Organització de les unitats didàctiques.
Àmbit Científic primer d’ESO

Aquest curs, l'assignatura de Tecnologia de primer d'ESO es troba integrada dins de l'àmbit científic,
junt amb les assignatures de Biologia i Matemàtiques. 
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UD1 i UD2 L’UNIVERS: UD1 Missió espacial i UD2 Per què és especial la Terra?

ASSIGNATURA: ÀMBIT CIENTÍFIC

UNITAT 1: L’UNIVERS: Tema 1 Missió espacial i Tema 2 Per què és especi-
al la Terra?

OGE CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS D’ÈXIT CCLV ESTÀN-
DARDS RD

f)

j)

L'univers. Principals models so-
bre el seu origen. Algunes ex-
plicacions
històriques de el problema de la 
posició de la Terra en l'Univers.

1º.BG.BL2.1. Comparar les idees principals
sobre l'origen de l'Univers i el sistema so-
lar  desenvolupades  per  la  humanitat  al
llarg  de la història,  i  identificar les seves
implicacions científiques i socials per tenir
una visió crítica sobre l'evolució de el pen-
sament científic respecte a aquest proble-
ma.

1º.BG.BL2.1.1. Reconeix i compara els principals models sobre l'ori-
gen de l'Univers i el sistema solar desenvolupades per la humanitat
al llarg
de la història.

CMCT 
CSC

BL2 EA 1.1

1º.BG.BL2.1.2. Identifica de forma crítica les implicacions científi-
ques i socials dels canvis en el pensament científic al llarg de la his-
tòria sobre els principals models de l'Univers proposats.

CMC
T CSC

BL2 EA 1.1

j) Característiques de el sistema 
solar i dels seus components.
Representació i interpretació 
de les diferents escales en 
l'univers.
Mètodes d'observació del firma-
ment i utilització de tècniques 
d'orientació. El planeta Terra. Ca-
racterístiques.
Interpretació de fenòmens relaci-
onats amb el moviment de la Ter-
ra i de la Lluna.
Els moviments de la Terra i les 
seves conseqüències (estaci-
ons, dia i nit, fases de la Lluna, 
eclipsis, marees).

1º.BG.BL2.2. Descriure l'estructura i carac-
terístiques  dels  components  del  Sistema
Solar, relacionant-les amb la seva posició,
i diferenciar els moviments de la Terra i la
Lluna  interpretant  l'existència  de  fenò-
mens  astronòmics  observables  diària-
ment.

1º.BG.BL2.2.1. Representa el sistema solar en esquemes o maque-
tes, situant-ho en l'univers i utilitza la unitat astronòmica i l'any 
llum per referir-se a les dimensions del Sistema Solar i de l'Univers
respectivament.

CMCT BL2 EA 2.1
BL2 EA 3.1

1º.BG.BL2.2.2. Descriu l'estructura i característiques dels compo-
nents del Sistema Solar, relacionant-les amb la seva posició orbital 
i
diferenciant els planetes interns dels externs.

CMCT

1º.BG.BL2.2.3. Diferencia els moviments de la Terra i la Lluna i les 
seves conseqüències, interpretant, a partir d'ells, l'existència de fe-
nòmens astronòmics observables, com el dia i la nit, les estacions 
de
l'any, les fases de la Lluna, les marees i els eclipsis .

CMC
T CSC

BL2 EA 4.1
BL2 EA 5.1
BL2 EA 5.2

1º.BG.BL2.2.4. Descriu alguns mètodes d'orientació diürns i nocturns
basats en la posició dels astres i assenyala les seves aplicacions a la
vida quotidiana.

CMCT BL2 EA 4.1
BL2 EA 5.1
BL2 EA 5.2

1º.BG.BL2.2.5. Identifica alguns instruments d'observació de l'uni-
vers, relacionant-los amb l'avanç de el coneixement científic i tec-
nològic en
aquest camp.

CMCT

j) Els materials terrestres: geosfera, at- 1º.BG.BL2.3. Analitzar l’estructura, composi- 1º.BG.BL2.3.1. Identifica els grans subsistemes de La Tierra: at- CMCT BL2 EA 6.1



mósfera, hidrosfera.
La geosfera. Estructura i composició 
de corteza, manto y núcleo. 
Els minerals i les roques: les seves 
propietats, característiques i aplicaci-
ons. Observació de les característiques
de les roques i identificació de les pro-
pietats de les roques i dels minerals. 

ció i característiques de la geosfera, relacio-
nant-se amb la seva posició i descriure les 
propietats i algunes de les aplicacions dels 
minerals i les roques més freqüents en la vida 
cotidiana, destacant la seva rellevància eco-
nòmica i justificant la importància de la ges-
tió sostenible dels recursos minerals. 

mosfera, hidrosfera, geosfera i biosfera reconeixent la seva comple-
xitat. 

1º.BG.BL2.3.2. Analitza l’estructura, composició i característiques 
de les capes de la geosfera, relacionant-se amb la seva posició rela-
tiva en esquemes o models. 

1º.BG.BL2.3.3. Descriu algunes propietats dels minerals i les ro-
ques més freqüents, destacant les seves aplicacions. 

1º.BG.BL2.3.4. Il·lustrar la rellevància econòmica d’alguns mine-
rals i roques justificant la importància d’una gestió sostenible 
d’aquests recursos. 

1º.BG.BL2.3.5.Identifica alguns exemplars de minerals i roques, 
especialment els que es troben en entorns pròxims, amb l’ajuda de 
claus o catàlegs, utilitzant criteris que permetran diferenciar-los. 

CSC
BL2 EA 6.1
BL2 EA 6.2

BL2 EA 7.2
BL2 EA 7.3

BL2 EA 7.1

j) La atmósfera. Composició i estructu-
ra. Importància de l’atmosfera per als 
seres vius. La hidrosfera. El agua en la
Tierra. Propietats. La biosfera. Carac-
terístiques que es van situar a la Terra 
un planeta habitable. 

1º.BG.BL2.4. Descriviu les característiques, 
composició i propietats de l’atmosfera i de la 
hidrosfera, relacionant-vos amb l’existència 
de vida a la Terra. 

1º.BG.BL2.4.1. Describe les característiques, composició i propie-
tats generals de les capes fluides (atmosfera i hidrosfera) de la Ter-
ra, relacionant-se amb l’existència de la vida en ella. 

1º.BG.BL2.4.2. Reconeix les principals capes que es diferencien en
l’atmosfera, citant els fenòmens característics que ocorren en cada 
una i destacant la seva importància per als seres vius i les seves im-
plicacions en la tecnologia. 

1º.BG.BL2.4.3. Reconeix la influència de la troposfera sobre els 
serveis vius i en les activitats humanes, assenyalant els principals 
fenòmens meteorològics i la seva relació amb les zones climàti-
ques. 

1º.BG.BL2.4.4. Determina la distribució de l’aigua a la Terra en les
seves diferents formes, estimant la proporció relativa de cada una 
d’elles i la seva possible utilització per al consum humà. 

1º.BG.BL2.4.5. Reconeix les propietats característiques de l’aigua 
relacionant-se amb el manteniment de la vida a la Terra. 

CMCT

CSC

BL2 EA 8.1
BL2 EA 8.2
BL2 EA 8.3
BL2 EA 11.1

BL2 EA 8.1
BL2 EA 8.2
BL2 EA 8.3

BL2 EA 8.1

BL2 EA 12.1

BL2 EA 11.1

j) Contaminació atmosférica.
Contaminació hídrica.

1º.BG.BL2.6. Interpretar el cicle de l’aigua, 
la seva distribució en el planeta Tierra i l’ús 
que d’ella fa el seu ser humà i justificar la ne-
cessitat d’una gestió sostenible de l’aigua i 
d’actuacions personals i col·lectives que po-
tencien un ús responsable i la reducció del 
seu consum. 

1º.BG.BL2.6.1. Interpreta sobre esquemes el cicle de l'aigua, relaci-
onant els moviments i canvis d'estat de l'aigua amb les fonts d'ener-
gia implicades. 

1º.BG.BL2.6.2. Valora la importància de l’aigua per a la vida a la 
Terra i justifica la necessitat d’una gestió sostenible de l’aigua i 
d’actituds i conductes personals i col·lectives que potencien un ús 
responsable reduint el consum. 

CMCT

CSC

BL2 EA 8.2

BL2 EA 9.1

j) Cicle de l'aigua. Valoració de la Im-
portància per als éssers vius i per a la 
qualitat de vida. 

1º.BG.BL2.6. Interpretar el cicle de l'aigua, la
seva distribució al planeta Terra i l'ús que 
d'ella fa l'ésser humà i justificar la necessitat 
d'una gestió sostenible de l'aigua i d'actuaci-

1º.BG.BL2.6.1. Interpreta sobre esquemes el cicle de l'aigua, relaci-
onant els moviments i canvis d'estat d'l'aigua amb les fonts d'ener-
gia implicades. 

1º.BG.BL2.6.2. Valora la importància de l'aigua per a la vida a la 

CMCT

CSC

BL2 EA 12.1

BL2 EA 13.1



ons personals i col·lectives que potenciïn un 
ús responsable i la reducció del seu consum. 

Terra i justifica la necessitat d'una gestió sostenible de l'aigua i 
d'actituds i conductes personals i col·lectives que potenciïn un ús 
responsable reduint el consum.

BL5 EA 4.1

b),
e
),
f)
, 
g
)

Números negatius. Significat i
utilització.
Nombres enters. Represen-
tació, ordenació en la recta numèri-
ca.

1ºMAT.BL2.1. Interpretar els nom-
bres naturals, enters, fraccionaris, deci-
mals i percentatges senzills, i les seves 
propietats (ordre, recta real, divisibilitat, 
etc.) i utilitzar- los en situacions comerci-
als, socials i científiques, de mesu-
ra, expressió, comparació  i    
descripció  de  conceptes numèrics.

1ºMAT.BL2.1.1 Interpreta els números naturals, enters, fracciona-
ris,  decimals i  percentatges senzills,  i  les seves propietats  (ordre,
recta real, divisibilitat, etc.) en situacions comercials, socials i cientí-
fiques, de
mesura, expressió, comparació i descripció de conceptes numèrics.

CMCT 
CSC

MAT.   1.1,   
1.3,
2.1, 2.5, 2.8,
5.1,
5.2

1ºMAT.BL2.1.2  Utilitza els nombres  naturals,  enters,  fraccionaris,
decimals i percentatges senzills, i les seves propietats (ordre, recta
real,  divisibilitat,  etc.)  en  situacions  comercials,  socials  i  científi-
ques, de
mesura, expressió, comparació i descripció de conceptes numèrics.

CMCT 
CSC

b),
e
),
f)
, 
g
)

Suma amb nombres enters.
Resolució de problemes amb nom-
bres naturals i enters

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els nombres 
naturals, enters, decimals, fraccionaris i 
percentatges amb estratègies de càlcul 
(mental, estimació, ús de calculadores, 
aplicacions    d'escriptori,    web    o per a 
dispositius mòbils, etc.) i procediments (al-
goritmes convencionals o altres) més ade-
quats segons la naturalesa del càlcul per 
avaluar resultats i extreure conclusions en 
situacions comercials, socials, científiques 
i
altres.

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, decimals,
fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies de càlcul (men-
tal,  estimació,  ús de calculadores,  aplicacions d'escriptori,  web o
per a dispositius mòbils, etc.) i procediments (algoritmes convenci-
onals o
altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul

CMCT

MAT.   1.2,   
2.2,
2.3, 2.4, 2.6,
2.7,
3.1, 4.1,
4.2

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les operaci-
ons amb els nombres naturals, enters, decimals, fraccionaris i per-
centatges senzills en situacions comercials, socials, científiques i al-
tres.

CAA

b),
e
),
f)
, 
g
)

Relacions i propietats de figures en 
el pla: Paral·lelisme i perpendiculari-
tat.
Angles i les seves relacions. Circum-
ferència, cercle, arcs i sectors circu-
lars.

1ºMAT.BL3.1.  Analitzar  les  característi-
ques i propietats de les figures planes uti-
litzant  diferents  materials  (varetes,  tra-
mes,  geoplans,  regle, compàs,  ...)  i  eines
adequades (calculadores gràfiques, aplica-
cions d'escriptori, web o per a dispositius
mòbils com programes de geometria dinà-
mica), per classificar-les i descriure situaci-
ons geomètriques de les matemàtiques i
d'altres àrees (recorreguts urbans,  estudi
de plànols i mapes adequats al seu nivell,
arquitectura,  manifestacions  artístiques,
percepció
espacial, etc.) reconeixent la seva bellesa.

1º MAT.BL3.1.1. Analitza les característiques i propietats de les fi-
gures planes (costats, vèrtexs, angles, simetries, etc.) utilitzant dife-
rents materials (varetes, trames, geoplans, regle, compàs, etc.) i
eines  adequades  (calculadores  gràfiques,  aplicacions  d'escriptori,
web o per a dispositius mòbils com programes de geometria dinà-
mica), per classificar-les.

CMCT 
CD

MAT.

1.1,1.2,
1.3, 1.4, 5.1,
5.2,
5.3

1º MAT.BL3.1.2. Descriu situacions geomètriques de les matemàti-
ques i d'altres àrees (recorreguts urbans, estudi de plànols i mapes
adequats al seu nivell, arquitectura, manifestacions artístiques, per-
cepció espacial, etc.) reconeixent la seva bellesa i utilitzant les ca-
racterístiques i propietats de les figures planes.

CMCT 
CEC



b),
e
),
f)
, 
g
)

Mesura i càlcul d'angles de figures 
planes.
Càlcul   d'àrees    i    perímetre    de    
la
circumferència.

Resolució de problemes geomètrics
senzills  on  intervenen  angles  i  cir-
cumferències.

1º  MAT.BL3.2.  Mesurar  i  calcular  angles,
longituds i superfícies en el pla, utilitzant
les unitats, els instruments de mesura, les
eines (calculadores  gràfiques,  aplicacions
d'escriptori, web o per a dispositius mòbils
com  programes  de  geometria  dinàmi-
ques), estratègies i fórmules més adequa-
des,  per  prendre  decisions  en situacions
geomètriques de les matemàtiques i d'al-
tres àrees (recorreguts  urbans,  estudi  de
plànols i mapes adequats al seu nivell, ar-
quitectura,  manifestacions  artístiques,
percepció espacial, etc.

1r MAT.BL3.2.1 Mesura i calcula angles, longituds i superfícies en el
pla, utilitzant les unitats, els instruments de mesura, les eines (cal-
culadores gràfiques, aplicacions d'escriptori, web o per a dispositius
mòbils com programes de geometria dinàmiques), estratègies i fór-
mules més dequades, per prendre decisions en situacions geomè-
triques de les matemàtiques i  d'altres àrees (recorreguts  urbans,
estudi de plànols i mapes adequats al seu nivell, arquitectura, mani-
festacions artístiques, percepció espacial, etc.)

CMCT 
CD
CAA

MAT. 2.1,   
2.2,
3.1, 3.2, 4.1,
4.2, 6.1

j) 
l)

Interès per les diferents produccions
culturals  i  artístiques  en  on  apare-
guin els elements estudiats.
Interès  i  gaudi  de  les  possibilitats
que ens ofereixen els diferents  en-
torns artístics: museus, exposicions,
galeries d'art, auditoris, teatres, pà-
gines web i blocs de museus, exposi-
cions artístiques, galeries d'art.
Respecte i valoració de les diferents
manifestacions artístiques.
Expressió  crítica  dels  seus  coneixe-
ments, idees, opinions i preferències
pel que fa a les manifestacions artís-
tiques.

1ºMAT. BL3.3 Descriure els elements geo-
mètrics propis del nivell que apareixen en
les manifestacions artístiques més signifi-
catives de la pintura,  escultura i  mitjans
audiovisuals i justificar el seu valor com a
part de el patrimoni artístic i cultural, ar-
gumentant de forma crítica les seves ide-
es, opinions i preferències a través de el
diàleg i la reflexió.

1ºMAT. BL3.3.1 Descriu els elements geomètrics propis  del  nivell
que apareixen en les manifestacions artístiques més significatives
de la pintura, escultura i mitjans audiovisuals i justifica el seu valor
com a part de el patrimoni artístic i cultural.

CMCT 
CEC

MAT. 5.1
1º MAT.BL3.3.2 Argumenta de forma crítica les seves idees, opini-
ons i preferències sobre les manifestacions artístiques més significa-
tives (pintura, escultura i mitjans audiovisuals) a través del diàleg i
la reflexió. CMCT 

CCLI

e) 
f) 
g)

Representació i identificació de 
punts en un sistema d'eixos coorde-
nats.

1ºMAT.BL4.1. Interpretar rela-
cions  numèriques  senzilles  expressades
en llenguatge verbal, taula o gràfica, iden-
tificant els elements i  propietats (magni-
tuds,  unitats,  etc.)  en  contextos  perso-
nals, socials,
professionals o científics.

1ºMAT.BL4.1.1. Interpreta relacions numèriques senzilles expressa-
des en llenguatge verbal, taula o gràfica, identificant els elements i
propietats (magnituds, unitats, etc.) en contextos personals, socials,
professionals o científics.

CMCT 
CSC

MAT. 1.1,   
1.2,
3.1, 3.2, 4.1

f) k)
Descripció de les fases del projecte tec-
nològic.

1r.TECNO.BL1.2. Identificar, a partir d’un
exemple concret, les etapes necessàries per
a la realització d’un projecte tecnològic des
de la seua fabricació fins a la seua comerci-
alització.

1r.TECNO.BL1.2.1. Identifica, a partir d’un exemple concret,les etapes
necessàries per a la realització d’un projecte tecnològic des de la seua
fabricació fins a la seua comercialització.

CMCT
CAA

Bloc1 – 1.1 



PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT
UNITAT 1

CONTINGUTS DE BIOLOGIA CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES CONTINGUTS DE TECNOLOGIA
1.   L’univers
2. Les Galàxies i les estrelles
3. El Sistema Solar
4. La Terra i la Lluna
5. Els moviments de la Terra

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

▪ Definició de potència.

▪ Nombres  naturals  i  enters.  Representa-

ció en la recta.

▪ Valor  absolut.  Oposat.  Comparació
d’enters.

 La tecnologia i el procés tecnològic
 La memòria tècnica
 Elaboració de pressupostos

6.   Els eclipsi i les marees Suma d’enters

GEOMETRIA

▪ Breu  repàs  del  sistema  mètric.  Canvi

d’unitats.

▪ Definició  de  circumferència,  el·lipse  i

cercle.
Elements característics. Posicions relati-
ves

▪ Longitud de la circumferència

▪ Àngles. Tipus d’angles. Classificacions.

FUNCIONS
 Recta real i eixos cartesians.



UNITAT DIDÀCTICA 3: Està viu un virus? Els éssers vius.

ASSIGNATURA: ÀMBIT CIENTÍFIC UNITAT

3: ESTÀ VIU UN VIRUS? Els éssers
vius

OGE CONTIN-
GUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE LO-
GRO

CCLV ESTÀN-
DARS RD

j)

L'ésser viu com a sistema.
La cèl·lula com a unitat estructural, 
funcional i genètica dels éssers vius.
Funcions vitals: nutrició, relació i 
reproducció.

1º.BG.BL3.1. Diferenciar la matèria viva de
la matèria inert i debatre els principis de
la teoria cel·lular per evidenciar la unitat
estructural,  funcional  i  genètica  dels  és-
sers vius.

1º.BG.BL3.1.1. Diferència, mitjançant exemples diversos, els éssers 
vius dels cossos inerts, reconeixent el desenvolupament de les funci-
ons
vitals com a element diferenciador.

CMCT

BL3 EA 1.1
BL3 EA 2.1

1º.BG.BL3.1.2. Debat el significat dels principis de la teoria cel·lular 
per evidenciar la unitat estructural, funcional i genètica de tots els 
éssers
vius.

CMCT

j)

Diversitat dels éssers vius. Organit-
zació procariota i eucariota. Orga-
nització unicel·lular i pluricel·lular.
Nutrició autòtrofa i heteròtrofa, ani-
mal i vegetal.

1º.BG.BL3.2. Comparar els diferents tipus
d'organització  cel·lular,  relacionant-los
amb les formes de nutrició existents
en els éssers vius

1º.BG.BL3.2.1. Descriu, comparant esquemes i fotografies, els dos ti-
pus d'organització cel·lular: procariota i eucariota, relacionant-la 
amb la
diversitat dels éssers vius i els seus diferents nivells de complexitat.

CMCT
BL3 EA 2.1

1º.BG.BL3.2.2. Estableix les diferències estructurals bàsiques entre 
les cèl·lules vegetals i animals, relacionant-les amb els tipus de nu-
trició
autòtrofa i heteròtrofa

CMCT
BL3 EA 2.1
BL3 EA 2.2

j) Principals característiques morfolò-
giques i  funcionals dels cinc regnes
d'éssers  vius:  moneres,  protoctists,
Fungi,  metafites  i  metazous.  Siste-
mes de classificació dels éssers vius. 
Concepte  d'espècie.  Nomenclatura
binomial.
Observació i descripció d'organismes
unicel·lulars i  de cèl·lules vegetals i
animals amb instruments òptics.

1º.BG.BL3.3.  Comparar  les  característi-
ques morfològiques i funcionals dels grans
grups  taxonòmics  d'éssers  vius,  reconei-
xent-les  com  criteris  de  classificació,  i
identificar diferents exemplars mitjançant
observació directa o utilitzant instruments
òptics com lupa i microscopi, i claus dico-
tòmiques senzilles.

1º.BG.BL3.3.1. Compara les característiques morfològiques i funcio-
nals que diferencien els cinc regnes d'éssers vius, reconeixent-les 
com
criteris per a la seva classificació.

CMCT

BL3 EA 3.1
BL3 EA 4.1
BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.2. Reconeix el sistema de nomenclatura binomial i el 
sistema taxonòmic jeràrquic com procediments científics
universals de classificació dels éssers vius, considerant a l'espècie 
com
a unitat de classificació.

CMCT
BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.8. Identifica, i classifica amb ajuda de claus dicotòmi-
ques senzilles o catàlegs, diferents exemplars d'éssers vius d'ecosis-
temes propers,  mitjançant  la seva observació  directa o utilitzant
instruments
òptics com lupa i microscopi.

CMCT BL3 EA 7.1
BL3 EA 8.1



b),
e
),
f)
, 
g
)

Divisibilitat dels nombres natu-
rals. Criteris de divisibilitat.
Nombres primers i compostos. Des-
composició d'un nombre en factors 
primers.
Múltiples i divisors comuns a diver-
sos nombres.
Màxim comú divisor i mínim comú 
múltiple de dos o més nombres na-
turals
de dues xifres.

1ºMAT.BL2.1. Interpretar els nom-
bres naturals, enters, fraccionaris, deci-
mals i percentatges senzills, i les seves 
propietats (ordre, recta real, divisibilitat, 
etc.) i utilitzar- los en situacions comerci-
als, socials i científiques, de mesu-
ra, expressió, comparació  i    
descripció  de  conceptes numèrics.

1ºMAT.BL2.1.1 Interpreta els nombres naturals, enters, fracciona-
ris,  decimals i  percentatges senzills,  i  les seves propietats  (ordre,
recta real, divisibilitat, etc.) en situacions comercials, socials i cientí-
fiques, de mesura, expressió, comparació i descripció de conceptes
numèrics.

CMCT 
CSC

MAT.   1.1,   
1.3,
2.1, 2.5, 2.8,
5.1,
5.2

1ºMAT.BL2.1.2  Utilitza els nombres  naturals,  enters,  fraccionaris,
decimals i percentatges senzills, i les seves propietats (ordre, recta
real,  divisibilitat,  etc.)  en  situacions  comercials,  socials  i  científi-
ques, de mesura, expressió, comparació i descripció de conceptes
numèrics.

CMCT 
CSC

b),
e
),
f)
, 
g
)

Elaboració  i  utilització  d'estratègies
per  al  càlcul  mental,  per  al  càlcul
aproximat i per al càlcul amb calcu-
ladora o altres mitjans tecnològics.

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els nombres 
naturals, enters, decimals, fraccionaris i 
percentatges amb estratègies de càlcul 
(mental, estimació, ús de calculadores, 
aplicacions    d'escriptori,    web    o    per   
a dispositius mòbils, etc.) i procediments 
(algoritmes convencionals o altres) més 
adequats segons la naturalesa del càlcul 
per avaluar resultats i extreure conclusi-
ons en situacions comercials, socials, cien-
tífiques i
altres.

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, decimals,
fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies de càlcul (men-
tal,  estimació,  ús de calculadores,  aplicacions d'escriptori,  web o
per a dispositius mòbils, etc.) i procediments (algoritmes convenci-
onals o
altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul

CMCT

MAT.   1.2,   
2.2,
2.3, 2.4, 2.6,
2.7,
3.1, 4.1,
4.2

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les operaci-
ons amb els nombres naturals, enters, decimals, fraccionaris i per-
centatges senzills en situacions comercials, socials, científiques i al-
tres.

CAA

b),
e
),
f)
, 
g
)

Elements Bàsics de la geometria de 
al pla.
Figures planes elementals: triangle, 
quadrat, figures poligonals.

1ºMAT.BL3.1.  Analitzar  les  característi-
ques  i  propietats  de  les  figures  planes
(costats,  vèrtexs,  angles,  simetries,  etc.)
utilitzant diferents materials (varetes, tra-
mes,  geoplans,  regle,  compàs  ...)  i  eines
adequades (calculadores gràfiques, aplica-
cions, web o per a dispositius mòbils com
programes  de  geometria  dinàmica),  per
classificar-les  i  descriure  situacions  geo-
mètriques de les matemàtiques i d'altres
àrees (recorreguts  urbans,  estudi  de plà-
nols i mapes adequats al seu nivell, arqui-
tectura,  manifestacions  artístiques,  per-
cepció espacial, etc.)
reconeixent la seva bellesa.

1º MAT.BL3.1.1. Analitza les característiques i propietats de les fi-
gures planes (costats, vèrtexs, angles, simetries, etc.) utilitzant dife-
rents materials (varetes, trames, geoplans, regle, compàs, etc.) i
eines  adequades  (calculadores  gràfiques,  aplicacions  d'escriptori,
web o per a dispositius mòbils com programes de geometria dinà-
mica), per
classificar-les.

CMCT 
CD

MAT.

1.1,1.2,
1.3, 1.4, 5.1,
5.2,
5.3

1º MAT.BL3.1.2. Descriu situacions geomètriques de les matemàti-
ques i d'altres àrees (recorreguts urbans, estudi de plànols i mapes
adequats al seu nivell, arquitectura, manifestacions artístiques, per-
cepció espacial, etc.) reconeixent la seva bellesa i utilitzant les ca-
racterístiques i propietats de les figures planes.

CMCT 
CEC



j) l)

Interès per les diferents produccions
culturals  i  artístiques  en  on  apare-
guin els elements estudiats (.
Interès  i  gaudi  de  les  possibilitats
que ens ofereixen els diferents  en-
torns artístics: museus, exposicions,
galeries d'art, auditoris, teatres, pà-
gines web i blocs de museus, exposi-
cions artístiques, galeries d'art.
Respecte i valoració de les diferents
manifestacions artístiques.
Expressió  crítica  dels  seus  coneixe-
ments, idees, opinions i preferències
pel que fa a les manifestacions artís-
tiques.

1ºMAT. BL3.3 Descriure els elements geo-
mètrics propis del nivell que apareixen en
les manifestacions artístiques més signifi-
catives de  la  pintura,  escultura  i  mitjans
audiovisuals i justificar el seu valor com a
part de el patrimoni artístic i cultural, ar-
gumentant de forma crítica les seves ide-
es, opinions i  preferències a través de el
diàleg i la reflexió.

1ºMAT. BL3.3.1 Descriu els elements geomètrics propis del nivell
que apareixen en les manifestacions artístiques més significatives
de la pintura, escultura i mitjans audiovisuals i justifica el seu valor
com a part
de el patrimoni artístic i cultural.

CMCT 
CEC

MAT. 5.1

1º MAT.BL3.3.2 Argumenta de forma crítica les seves idees, opini-
ons i preferències sobre les manifestacions artístiques més signifi-
catives (pintura, escultura i mitjans audiovisuals) a través del diàleg
i la reflexió.

CMCT 
CCLI

b) 
e)
f) 
g)

Diagrames de barres i de sectors.

1º  MAT.BL5.1.  Analitzar  dades  estadísti-
ques de fenòmens socials, econòmics o re-
lacionats amb la natura (notícies esporti-
ves, econòmiques o científiques, mesura-
ments  personals  realitzades  a  l'aula,  dis-
seny  d'experiments,  etc.)  organitzant-los
de manera apropiada  (amb taules,  gràfi-
ques o diagrames), utilitzant els eines ade-
quades (calculadora,  aplicacions d'escrip-
tori,  web o per a dispositius mòbils com
fulls de càlcul), per extreure conclusions i
formular preguntes rellevants a partir dels
resultats obtinguts.

1ºMAT.BL5.1.1 Analitza dades estadístiques de fenòmens socials,
econòmics o relacionats amb la natura (notícies esportives, econò-
miques o científiques, mesuraments personals realitzades a l'aula,
disseny d'experiments, etc.)  organitzant-los de manera apropiada
(amb taules, gràfiques o diagrames) i utilitzant les eines adequades
(calculadora, aplicacions d'escriptori, web o per a
dispositius mòbils com fulls de càlcul)

CMCT 
CSC 
CAA

MAT.   1.1,
1.2,
1.3, 1.4, 
1.5, 2.1,
2.2

1ºMAT.BL5.1.2. Formula preguntes i extreu conclusions rellevants a
partir dels resultats obtinguts de dades estadístiques de fenòmens
socials, econòmics o relacionats amb la natura (notícies esportives,
econòmiques o científiques, mesuraments personals realitzades a
l'aula, disseny d'experiments, etc.)

CMCT 
CSC 
CAA

f)
g)
j)
l)

Croquis  i  esbossos  com  a  elements
d’informació d’objectes de l’entorn es-
colar.

1r.TECNO.BL1.3.  Representar  croquis  i
esbossos per a utilitzar-los com a elements
d’informació  gràfica  d’objectes  de  l’en-
torn escolar

1r.TECNO.BL1.3.1. Representa croquis i esbossos per a utilitzar-los
com a elements d’informació gràfica d’objectes de l’entorn escolar. 

CMCT
CEC

Bloc 2 – 1.1 

e)
f)
g)
k)
l)

Selecció de recursos materials  i  orga-
nitzatius  amb  criteris  d’economia,  se-
guretat i respecte al medi ambient per a
la resolució de problemes tecnològics.
Elaboració de la documentació necessà-
ria per a la planificació de la construc-
ció d’un prototip. Criteris de normalit-
zació.

1r.TECNO.BL1.6.  Planificar  les  operaci-
ons i realitzar el disseny del projecte, amb
criteris d’economia, seguretat i respecte al
medi ambient, elaborant la documentació
necessària

1r.TECNO.BL1.6.1. Realitza el disseny del projecte i planifica les
operacions per a la seua materialització posterior,d’acord amb el ni-
vell educatiu, amb criteris d’economia, seguretat i respecte al medi
ambient.

1r.TECNO.BL1.6.2. Elabora la documentació necessària per a l’in-
forme que acompanya el projecte.

CMCT
CSC
SIEE

CMCT
CSC
SIEE

Bloc 1 – 1.1 /
2.1
Bloc 2 – 2.2
Bloc 3 – 2.2
Bloc 5 – 3.1 



b)
g)

Disseny d’un prototip que done solució
a  un  problema  tècnic.  Coneixement
d’estructures  i  tècniques ’aprenentatge
cooperatiu

1r.TECNO.BL1.7.  Realitzar  de  manera
eficaç tasques;  tenir  iniciativa per  a  em-
prendre i proposar accions, sent conscient
de les seues fortaleses i febleses; mostrar
curiositat i interés durant el seu desenvolu-
pament,  i actuar amb flexibilitat,  buscant
solucions alternatives.

1r.TECNO.BL1.7.1.  Realitza  de  manera  eficaç  tasques  o  projectes
tecnològics propis del nivell educatiu, sent conscient de les seues for-
taleses i febleses.

1r.TECNO.BL1.7.3. Mostra curiositat i interés durant la planificació i
el desenvolupament de tasques o projectes tecnològics propis del nivell
educatiu en què participa

CAA
SIEE

CAA
SIEE

PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT
UNITAT 3

CONTINGUTS DE BIOLOGIA

1. La Terra i les seues condicions per a la vida
2. Què és un ésser viu
3. Les biomolècules
4. La cèl·lula
5. Les funcions vitals
6. La classificació taxonòmica dels éssers vius
7. Els cinc regnes de la vida

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

▪ Divisibilitat. Múltiples i divisors.

▪ Nombres primers i compostos

▪ Factorització.

▪ MCD i mcm

GEOMETRIA

▪ Definició de polígon. Polígon regular e irre-

gular.  Classificació dels polígons atenent al
nombre de costats

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

▪ Percentatges. Histogrames i gràfics de sectors.

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA

 Representació  d’objectes:  esbós,  croquis  i
plànol

 Materials de dibuix
 Les ferramentes
 Elaboració de la memòria de l’estoig



UNITAT DIDÀCTICA 4: La vida sense teixits. Els microorganismes

ASSIGNATURA: ÀMBIT CIENTÍ-

FIC UNITAT 4: La vida sense
teixits

OGE CONTIN-
GUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE LO-
GRO

CCLV ESTÀN-
DARS RD

j)

Els regnes Monera, Protoctista i Fongs. 
Observació i descripció d'organismes 
unicel·lulars i de cèl·lules vegetals i ani-
mals amb instruments òptics.

1º.BG.BL3.3.  Comparar  les  característi-
ques morfològiques i funcionals dels grans
grups  taxonòmics  d'éssers  vius,  reconei-
xent-les  com  criteris  de  classificació,  i
identificar diferents exemplars mitjançant
observació directa o utilitzant instruments
òptics com lupa i microscopi, i claus dico-
tòmiques senzilles.

1º.BG.BL3.3.1. Compara les característiques morfològiques i funcio-
nals que diferencien els cinc regnes d'éssers vius, reconeixent-les 
com
criteris per a la seva classificació.

CMCT
BL3 EA 3.1
BL3 EA 4.1
BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.1. Compara les característiques morfològiques i funcio-
nals que diferencien els cinc regnes d'éssers vius, reconeixent-les 
com
criteris per a la seva classificació.

CMCT
BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.3. Identifica les característiques morfològiques i les di-
ferències organitzatives i funcionals pròpies dels Moneres i dels
principals grups de protoctists i fongs.

CMCT BL3 EA 4.1
BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.8. Identifica, i classifica amb ajuda de claus dicotòmi-
ques senzilles o catàlegs, diferents exemplars d'éssers vius d'ecosis-
temes propers,  mitjançant  la  seva observació  directa o utilitzant
instruments
òptics com lupa i microscopi.

CMCT BL3 EA 7.1
BL3 EA 8.1

j) Valoració de la biodiversitat i de la 
necessitat de la seva conservació.

1º.BG.BL3.4.  Relacionar  la  presència  de
determinades  estructures  d'exemplars
d'éssers  vius  significatius  d'ecosistemes
propers, amb les seves adaptacions al mig,
per justificar la importància de la biodiver-
sitat i la necessitat de la seva conservació.

1º.BG.BL3.4.1. Relaciona la presència de determinades estructures 
anatòmiques en diferents éssers vius d'ecosistemes propers amb les 
seves adaptacions al mig.

CMCT

BL3 EA 7.1
BL3 EA 7.21º.BG.BL3.4.2. Argumenta la importància de la biodiversitat i la ne-

cessitat d'emprendre accions per a la seva conservació, valorant 
els
ecosistemes del seu entorn.

CSC

b),
e), 
f), 
g)

Elaboració i utilització d'estratègies
per al  càlcul  mental,  per al  càlcul
aproximat i per al càlcul amb calcu-
ladora o altres mitjans tecnològics.

Potències  de  nombres  enters
amb exponent natural.

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els nombres 
naturals, enters, decimals, fraccionaris i 
percentatges amb estratègies de càlcul 
(mental,   estimació,   ús   de   calculado-
res,
aplicacions    d'escriptori,    web    o    per    
a

dispositius mòbils, etc.) i procediments (al-

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, decimals,
fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies de càlcul (men-
tal,  estimació,  ús de calculadores,  aplicacions d'escriptori,  web o
per a dispositius mòbils, etc.) i procediments (algoritmes convenci-
onals o
altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les opera-

CMCT

CAA

MAT.   1.2, 
2.2,
2.3, 2.4, 
2.6, 2.7,
3.1, 4.1,
4.2



Jerarquia de les operacions. goritmes convencionals o altres) més ade-
quats  segons  la  naturalesa  del  càlcul  per
avaluar resultats i extreure conclusions en
situacions comercials, socials, científiques
i

cions amb els nombres naturals, enters, decimals, fraccionaris i per-
centatges senzills en situacions comercials, socials, científiques i al-
tres.

b) 
e)
f) 
g)

Població i individu. Mostra Variable 
estadística: qualitativa i quantitativa 
Taules d'organització de dades.
Freqüència: absoluta i relati-
va. Diagrames de barres i de 
sectors. Polígons de freqüèn-
cia.
Resolució de problemes senzills en 
què intervinguin dades estadísti-
ques.

1º  MAT.BL5.1.  Analitzar  dades  estadísti-
ques de fenòmens socials, econòmics o re-
lacionats amb la natura (notícies esporti-
ves, econòmiques o científiques, mesura-
ments  personals  realitzades  a  l'aula,  dis-
seny  d'experiments,  etc.)  organitzant-los
de manera apropiada  (amb taules,  gràfi-
ques o diagrames), utilitzant els eines ade-
quades (calculadora,  aplicacions d'escrip-
tori,  web o per a dispositius mòbils com
fulls de càlcul), per extreure conclusions i
formular preguntes rellevants a partir dels
resultats obtinguts.

1ºMAT.BL5.1.1 Analitza dades estadístiques de fenòmens socials,
econòmics o relacionats amb la natura (notícies esportives, econò-
miques o científiques, mesuraments personals realitzades a l'aula,
disseny d'experiments, etc.)  organitzant-los de manera apropiada
(amb taules, gràfiques o diagrames) i utilitzant les eines adequades
(calculadora, aplicacions d'escriptori, web o per a
dispositius mòbils com fulls de càlcul)

CMCT
CSC 
CAA

MAT.   1.1, 
1.2,
1.3, 1.4, 
1.5, 2.1,
2.2

1ºMAT.BL5.1.2. Formula preguntes i extreu conclusions rellevants a
partir dels resultats obtinguts de dades estadístiques de fenòmens
socials, econòmics o relacionats amb la natura (notícies esportives,
econòmiques o científiques, mesuraments personals realitzades a
l'aula, disseny d'experiments, etc.)

CMCT
CSC 
CAA

d)
e)
g)

Normes  de  seguretat  de  l’aula  taller.
Construcció de prototips

1r.TECNO.BL1.8.  Construir  un  projecte
tecnològic,  seguint  la  planificació  prèvia
realitzada, tenint en compte les condicions
de l’entorn de treball; col·laborar i comu-
nicar-se per a assolir l’objectiu, fent servir
diverses eines com les TIC o entorns virtu-
als d’aprenentatge; aplicar bones maneres
de conducta en la comunicació, i prevenir,
denunciar  i  protegir  uns  altres  companys
de les males pràctiques.

1r.TECNO.BL1.8.1. Construeix un projecte tecnològic adequat al ni-
vell educatiu, seguint la planificació prèvia realitzada, tenint en compte
les condicions de l’entorn de l’aula taller

1r.TECNO.BL1.8.2. Col·labora i es comunica per a realitzar el projecte
tecnològic fent servir eines TIC adequades al nivell educatiu o partici -
pant en entorns virtuals d’aprenentatge

1r.TECNO.BL1.8.3. Aplica bones maneres de conducta en la comuni-
cació a través de mitjans tecnològics quan realitzar projectes del nivell
educatiu, i prevé, denuncia i protegeix uns altres companys de les ma-
les pràctiques.

SIE

CD

CSC

Bloc 1 – 1.1
Bloc 3 – 2.2 
Bloc 5 – 3.1

f)
g)

Avaluació de prototips construïts.

1r.TECNO.BL1.9.  Avaluar  el  projecte
construït,  verificant  el  funcionament  del
prototip i el compliment de les especifica-
cions i les condicions inicials

1r.TECNO.BL1.9.1. Avalua el projecte construït, verificant el funcio-
nament del prototip i el compliment de les especificacions i les condici-
ons inicials, determinant, amb ajuda, la fase del procés del projecte en
què s’han incomplit

CMCT
SIEE

Bloc 1 – 1.1

 b)
 f) 
 g)
 h)

Tipus d’esforços i les seues aplicaci-
ons

1r.TECNO.BL3.1. Analitzar els esforços a
què  estan  sotmeses  les  estructures,  així
com la seua transmissió entre els elements
que  les  configuren,  experimentant-ho  en
prototips.

1r.TECNO.BL3.1.1. Analitza els esforços a què estan sotmeses les es-
tructures per observació i amb suport de dibuixos i esquemes. 

1r.TECNO.BL3.1.2. Analitza la transmissió dels esforços entre els ele-
ments que configuren les estructures, experimentant-ho en prototips. 

CMCT
CAA

CMCT
CAA

Bloc 4 – 1.2



PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT UNITAT 4 La vida sense teixits.

CONTINGUTS DE BIOLOGIA
 El regne de les moneres.
 El regne dels protoctists: Els protozous i al-

gues
 El regne fongs

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

▪ Operacions amb potències

▪ Operacions combinades amb nombres natu-

rals i potències

▪ Fraccions. Comparcació i operacions

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

▪ Població i mostra

▪ Variables estadístiques

▪ Freqüències i taules de freqüència

▪ Mesures estadístiques

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA

 L’aula-taller de tecnologia. Normes d’ús, hi-
giene i seguretat

 Construcció de l’estoig
 Esforços. Definició i tipus
 Estructures resistents als esforços



UNITAT DIDÀCTICA  5: Podem viure sense plantes?

ASSIGNATURA: ÀMBIT CIENTÍFIC UNITAT

5:PODEM VIURE SENSE PLAN-
TES?

O
GE

CONTIN-
GUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE LO-
GRO

CCLV ESTÀN-
DARS RD

j) El reino vegetal: Criptógamas
y Fanerógamas.

1º.BG.BL3.3.  Comparar  les  característi-
ques morfològiques i funcionals dels grans
grups  taxonòmics  d'éssers  vius,  reconei-
xent-les  com  criteris  de  classificació,  i
identificar diferents exemplars mitjançant
observació directa o utilitzant instruments
òptics com lupa i microscopi, i claus dico-
tòmiques senzilles.

1º.BG.BL3.3.1. Reconeix les característiques morfològiques i les dife-
rències  organitzatives  de    Gimnospermes  i    Angiospermes
relacionant-les amb les seues principals estratègies reproductives.

CMCT BL3 EA 4.1
BL3 EA 5.1

1º.BG.BL3.3.8. Identifica, i classifica amb ajuda de claus dicotòmi-
ques senzilles o catàlegs, diferents exemplars d'éssers vius d'ecosis-
temes propers, mitjançant la seva observació directa o utilitzant ins-
truments òptics com lupa i microscopi.

CMCT
BL3 EA 7.1
BL3 EA 8.1

j) Valoració de la biodiversitat i de la 
necessitat de la seva conservació.

1º.BG.BL3.4.  Relacionar  la  presència  de
determinades  estructures  d'exemplars
d'éssers  vius  significatius  d'ecosistemes
propers, amb les seves adaptacions al mig,
per justificar la importància de la biodiver-
sitat i la necessitat de la seva conservació.

1º.BG.BL3.4.1. Relaciona la presència de determinades estructures 
anatòmiques en diferents éssers vius d'ecosistemes propers amb les
seves adaptacions al mig.

CMCT

BL3 EA 7.1
BL3 EA 7.21º.BG.BL3.4.2. Argumenta la importància de la biodiversitat i la ne-

cessitat d'emprendre accions per a la seva conservació, valorant 
els
ecosistemes del seu entorn.

CSC

b),
e), 
f), 
g)

Operacions amb nombres enters. 
Elaboració i utilització d'estratègies 
per al càlcul mental, per al càlcul 
aproximat i per al càlcul amb calcu-
ladora o altres mitjans tecnològics.
Quadrats perfectes. Arrels quadra-
des. Jerarquia de les operacions.
Estimació i obtenció d’aproximaci-
ons d’arrels.
Resolució de problemes amb nom-
bres naturals, enters, fraccionaris i 
decimals.

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els nombres 
naturals, enters, decimals, fraccionaris i 
percentatges amb estratègies de càlcul 
(mental, estimació, ús de calculadores, 
aplicacions    d'escriptori,    web    o per a 
dispositius mòbils, etc.) i procediments (al-
goritmes convencionals o altres) més ade-
quats segons la naturalesa del càlcul per 
avaluar resultats i extreure conclusions en 
situacions comercials, socials, científiques 
i altres.

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, decimals,
fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies de càlcul (men-
tal,  estimació,  ús de calculadores,  aplicacions d'escriptori,  web o
per a dispositius mòbils, etc.) i procediments (algoritmes convenci-
onals o
altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul

CMCT

MAT.   1.2,   
2.2,
2.3, 2.4, 2.6,
2.7,
3.1, 4.1,
4.2

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les operaci-
ons amb els nombres naturals, enters, decimals, fraccionaris i per-
centatges senzills en situacions comercials, socials, científiques i al-
tres.

CAA



b),
e),
f),
g)

Iniciació  al  llenguatge  algebraic.
Traducció d'expressions molt  senzi-
lles de el llenguatge quotidià a l'alge-
braic i viceversa..

1º  MAT.BL2.3.  Expressar  en  llenguatge
algebraic  relacions,  a  través  de  fórmules
senzilles, en situacions comercials, socials,
científiques, geomètriques, etc..

1ºMAT.BL2.3.1 Expressa en llenguatge algebraic relacions, a través
de fórmules senzilles, en situacions comercials, socials, científiques,
geomètriques, etc.

CMCT
MAT.  6.1,
6.2,
7.2

b)
,
e

),
f)
, 
g
)

Classificació de triangles i quadrilà-
ters. Construccions geomètriques 
senzilles: mediatriu, bisectriu. Propi-
etats.
Propietats i relacions.

1ºMAT.BL3.1.  Analitzar  les  característi-
ques  i  propietats  de  les  figures  planes
(costats,  vèrtexs,  angles,  simetries,  etc.)
utilitzant diferents materials (varetes, tra-
mes, geoplans, regle, compàs, etc.) i eines
adequades (calculadores gràfiques, aplica-
cions d'escriptori, web o per a dispositius
mòbils com programes de geometria dinà-
mica), per classificar-les i descriure situaci-
ons geomètriques de les matemàtiques i
d'altres àrees (recorreguts urbans,  estudi
de plànols i mapes adequats al seu nivell,
arquitectura,  manifestacions  artístiques,
percepció espacial, etc.)
reconeixent la seva bellesa.

1º MAT.BL3.1.1. Analitza les característiques i propietats de les fi-
gures planes (costats, vèrtexs, angles, simetries, etc.) utilitzant dife-
rents materials (varetes, trames, geoplans, regle, compàs, etc.) i ei-
nes  adequades  (calculadores  gràfiques,  aplicacions  d'escriptori,
web o per a dispositius mòbils com programes de geometria dinà-
mica), per
classificar-les.

CMCT

CD

MAT.

1.1,1.2,
1.3, 1.4, 
5.1, 5.2,
5.3

1º MAT.BL3.1.2. Descriu situacions geomètriques de les matemàti-
ques i d'altres àrees (recorreguts urbans, estudi de plànols i mapes
adequats al seu nivell, arquitectura, manifestacions artístiques, per-
cepció espacial, etc.) reconeixent la seva bellesa i utilitzant les ca-
racterístiques i propietats de les figures planes.

CMCT

CEC

b),
e
),
f)
, 
g
)

Càlcul d'àrees i perímetres de figu-
res planes.

1º  MAT.BL3.2.  Mesurar  i  calcular  angles,
longituds i superfícies en el pla, utilitzant
les unitats, els instruments de mesura, les
eines  (calculadores  gràfiques,  aplicacions
d'escriptori, web o per a dispositius mòbils
com  programes  de  geometria  dinàmi-
ques), estratègies i fórmules més adequa-
des,  per  prendre  decisions  en situacions
geomètriques de les matemàtiques i d'al-
tres àrees (recorreguts  urbans,  estudi  de
plànols i mapes adequats al seu nivell, ar-
quitectura,  manifestacions  artístiques,
percepció
espacial, etc.)

1r MAT.BL3.2.1 Mesura i calcula angles, longituds i superfícies en el
pla, utilitzant les unitats, els instruments de mesura, les eines (cal-
culadores gràfiques, aplicacions d'escriptori, web o per a dispositius
mòbils com programes de geometria dinàmiques), estratègies i fór-
mules més adequades, per prendre decisions en situacions geomè-
triques de les matemàtiques i  d'altres àrees (recorreguts  urbans,
estudi de plànols i mapes adequats al seu nivell, arquitectura, mani-
festacions artístiques, percepció espacial, etc.)

CMCT

CD 

CAA

MAT. 2.1,   
2.2,
3.1, 3.2, 
4.1,
4.2, 6.1



PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT
UNITAT 5

CONTINGUTS DE BIOLOGIA
 El regne de les plantes:
 Classificació
 Les plantes sense llavors
 Les plantes amb llavors
 Les funcions vitals
 Les plantes, l’ésser humà i el medi.

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES
ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

▪ Llenguatge algebraic

▪ Arrels quadrades

▪ Aprofundiment en les operaci-

ons combinades
GEOMETRIA

▪ Classificació de triangles i quadrilàters

▪ Perímetre i àrees de polígons

▪ Isometries en el pla

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA

1. Materials d’ús tècnic
2. Propietats dels materials
3. La fusta. Propietats i tipus
4. Treball amb fusta

UNITAT DIDÀCTICA 6: Com afectaria al planeta l’extinció dels invertebrats? Els invertebrats 

ASSIGNATURA: ÀMBIT CIENTÍFIC UNITAT 5: Com afectaria al planeta l’extinció dels invertebrats. El regne animal. 

OGE CONTIN-
GUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE LO-
GRO

CCLV ESTÀN-
DARS RD

j) El regne animal. Principals grups 
d’invertebrats.

1º.BG.BL3.3. Comparar les característiques
morfològiques  i  funcionals  dels  grans
grups  taxonòmics  d'éssers  vius,  reconei-
xent-les  com  criteris  de  classificació,  i
identificar diferents exemplars mitjançant
observació directa o utilitzant instruments
òptics com lupa i microscopi, i claus dico-
tòmiques senzilles.

1º.BG.BL3.3.6. Reconeix les característiques morfològiques i les dife-
rències organitzatives dels principals tipus d'invertebrats destacant la 
seua diversitat taxonòmica enfront de la uniformitat dels vertebrats.

CMCT BL3 EA 6.1

j) Valoració de la biodiversitat i de la
necessitat de la seva conservació.

1º.BG.BL3.4.  Relacionar  la  presència  de
determinades  estructures  d'exemplars
d'éssers  vius  significatius  d'ecosistemes
propers, amb les seves adaptacions al mig,
per justificar la importància de la biodiver-
sitat i la necessitat de la seva conservació.

1º.BG.BL3.4.1. Relaciona la presència de determinades estructures 
anatòmiques en diferents éssers vius d'ecosistemes propers amb les
seves adaptacions al mig.

CMCT

BL3 EA 7.1
BL3 EA 7.21º.BG.BL3.4.2. Argumenta la importància de la biodiversitat i la ne-

cessitat d'emprendre accions per a la seva conservació, valorant 
els
ecosistemes del seu entorn.

CSC



b),
e), 
f), 
g)

Operacions amb nombres en-
ters. Jerarquia de les operaci-
ons.
Resolució de problemes amb nom-
bres naturals, enters, fraccionaris i 
decimals.

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els nombres na-
turals, enters, decimals, fraccionaris i per-
centatges amb estratègies de càlcul (men-
tal, estimació, ús de calculadores, aplicaci-
ons    d'escriptori,    web    o per a disposi-
tius mòbils, etc.) i procediments (algorit-
mes convencionals o altres) més adequats 
segons la naturalesa del càlcul per avaluar 
resultats i extreure conclusions en situaci-
ons comercials, socials, científiques i
altres.

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, decimals,
fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies de càlcul (men-
tal,  estimació, ús de calculadores,  aplicacions d'escriptori,  web o
per a dispositius mòbils, etc.) i procediments (algoritmes convenci-
onals o
altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul.

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les opera-
cions amb els nombres naturals, enters, decimals, fraccionaris i per-
centatges senzills en situacions comercials, socials, científiques i al-
tres

CMCT

CAA

MAT.   1.2,  
2.2,
2.3, 2.4, 
2.6, 2.7,
3.1, 4.1,
4.2

b),
e), 
f), 
g)

Càlcul d'àrees per descomposició 
en figures simples.
Resolució de problemes geomè-
trics senzills

1º  MAT.BL3.2.  Mesurar  i  calcular  angles,
longituds i superfícies en el pla, utilitzant
les unitats, els instruments de mesura, les
eines  (calculadores  gràfiques,  aplicacions
d'escriptori, web o per a dispositius mòbils
com  programes  de  geometria  dinàmi-
ques), estratègies i fórmules més adequa-
des,  per  prendre  decisions  en situacions
geomètriques de les matemàtiques i d'al-
tres àrees (recorreguts  urbans,  estudi  de
plànols i mapes adequats al seu nivell, ar-
quitectura,  manifestacions  artístiques,
percepció
espacial, etc.)

1r MAT.BL3.2.1 Mesura i calcula angles, longituds i superfícies en el
pla, utilitzant les unitats, els instruments de mesura, les eines (cal-
culadores gràfiques, aplicacions d'escriptori, web o per a dispositius
mòbils com programes de geometria dinàmiques), estratègies i fór-
mules més adequades, per prendre decisions en situacions geomè-
triques de les matemàtiques i  d'altres àrees (recorreguts  urbans,
estudi de plànols i mapes adequats al seu nivell, arquitectura, mani-
festacions artístiques, percepció espacial, etc.)

C

M

CT 

CD

CA

A

MAT. 2.1,   
2.2,
3.1, 3.2, 4.1,
4.2, 6.1

e), 
f), 
g)

Variable dependent i indepen-
dent. Formes de presentació 
(llenguatge verbal, taula, gràfi-
ca, fórmula).
Creixement i    decreixement

d'una funció.
Resolució de problemes

senzills
mitjançant l'estudi de funcions.

1ºMAT.BL4.1. Interpretar rela-
cions numèriques senzilles expressades en
llenguatge verbal, taula o gràfica, identifi-
cant els elements i propietats (magnituds,
unitats, etc.) en contextos personals, soci-
als, professionals o científics.

1ºMAT.BL4.1.1. Interpreta relacions numèriques senzilles expressa-
des en llenguatge verbal, taula o gràfica, identificant els elements i
propietats (magnituds, unitats, etc.) en contextos personals,  soci-
als, professionals o científics.

CMCT 

CSC
MAT. 1.1,   
1.2,
3.1, 3.2, 4.1

b)
f)
g)
h)

Tipus d’estructures.
Triangulació

1r.TECNO.BL3.2. Descriure les caracterís-
tiques de cada tipus d’estructura i identifi-
car-les  en exemples de la vida real,  utilit-
zant informació escrita,  audiovisual i  digi-
tal.

1r.TECNO.BL3.2.1. Descriu les característiques dels diferents ti-
pus d’estructures, utilitzant informació escrita, audiovisual i digital.

1r.TECNO.BL3.2.2.  Identifica  cada tipus d’estructures  en exem-
ples de la vida real.

CCLI
CMCT
CD

CMCT
SIEE

Bloc 1– 1.1
Bloc 4 – 2.4



PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT
UNITAT 6

CONTINGUTS DE BIOLOGIA
 El regne animal: Característiques gene-

rals. Classificació
 Porífers
 Cnidaris
 Cucs
 Mol·luscos
 Artròpodes
 Equinoderms

Els invertebrats, l’ésser humà i el medi

CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES
ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

▪ Producte i quocient d’enters

▪ Aprofundiment  en  operacions  combina-

des
GEOMETRIA

▪ Activitats integrades de repàs

FUNCIONS

▪ Representació  de  rectes  mitjançant

taula de valors.
ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

▪ Activitats integrades de repàs

CONTINGUTS DE TECNOLOGIA

● Tipus d’estructures
● Triangulació

UNITAT DIDÀCTICA 7: ELS ANIMALS VERTEBRATS

ASSIGNATURA: ÀMBIT CIENTÍFIC. UNITAT 6: ELS ANIMALS INVERTEBRATS

OGE CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE LOGRO CCLV ESTÀN-
DARS RD

j) El regne animal. Principals grups 
de vertebrats.

1º.BG.BL3.3.  Comparar  les  característi-
ques morfològiques i funcionals dels grans
grups  taxonòmics  d'éssers  vius,  reconei-
xent-les  com  criteris  de  classificació,  i
identificar diferents exemplars mitjançant
observació directa o utilitzant instruments
òptics com lupa i microscopi, i claus dico-
tòmiques senzilles.

1º.BG.BL3.3.7. Interpreta les característiques morfològiques i orga-
nitzatives comuns dels vertebrats reconeixent la seva diversitat en
les classes de vertebrats.

CMCT BL3 EA 6.2

j)

Valoració de la biodiversitat i de la 
necessitat de la seva conservació.

1º.BG.BL3.4.  Relacionar  la  presència  de
determinades  estructures  d'exemplars
d'éssers  vius  significatius  d'ecosistemes
propers, amb les seves adaptacions al mig,
per justificar la importància de la biodiver-

1º.BG.BL3.4.1. Relaciona la presència de determinades estructures 
anatòmiques en diferents éssers vius d'ecosistemes propers amb les
seves adaptacions al mig.

CMCT

BL3 EA 7.1
BL3 EA 7.21º.BG.BL3.4.2. Argumenta la importància de la biodiversitat i la ne-

cessitat d'emprendre accions per a la seva conservació, valorant CSC



sitat i la necessitat de la seva conservació. els
ecosistemes del seu entorn.

b),
e), 
f), 
g)

Fraccions equivalents. Comparació 
de fraccions i ordenació.
Números decimals. Representació i
ordenació.

1ºMAT.BL2.1. Interpretar els nom-
bres naturals, enters, fraccionaris, deci-
mals i percentatges senzills, i les seves 
propietats (ordre, recta real, divisibilitat, 
etc.) i utilitzar- los en situacions comerci-
als, socials i científiques, de mesu-
ra, expressió, comparació  i    
descripció  de  conceptes numèrics

1ºMAT.BL2.1.1 Interpreta els nombres naturals, enters, fracciona-
ris,  decimals i  percentatges senzills,  i  les seves propietats  (ordre,
recta real, divisibilitat, etc.) en situacions comercials, socials i cientí-
fiques, de mesura, expressió, comparació i descripció de conceptes
numèrics. CMCT 

CSC

MAT.   1.1,   
1.3,
2.1, 2.5, 2.8,
5.1,
5.2

1ºMAT.BL2.1.2  Utilitza els nombres  naturals,  enters,  fraccionaris,
decimals i percentatges senzills, i les seves propietats (ordre, recta
real,  divisibilitat,  etc.)  en  situacions  comercials,  socials  i  científi-
ques, de mesura, expressió, comparació i descripció de conceptes
numèrics.

b),
e), 
f), 
g)

Operacions amb frac-
cions.  Operacions
amb decimals.
Elaboració i utilització d'estratègies
per al  càlcul  mental,  per al  càlcul
aproximat i per al càlcul amb calcu-
ladora o altres mitjans tecnològics.
Jerarquia de les operacions.
Resolució de problemes amb nom-
bres naturals, enters, fraccionaris i
decimals.

1ºMAT.BL2.2. Operar amb els nombres 
naturals, enters, decimals, fraccionaris i 
percentatges amb estratègies de càlcul 
(mental, estimació, ús de calculadores, 
aplicacions    d'escriptori,    web    o per a 
dispositius mòbils, etc.) i procediments (al-
goritmes convencionals o altres) més ade-
quats segons la naturalesa del càlcul per 
avaluar resultats i extreure conclusions en 
situacions comercials, socials, científiques 
i
altres.

1ºMAT.BL2.2.1 Opera amb els números naturals, enters, decimals,
fraccionaris i percentatges senzills amb estratègies de càlcul (men-
tal,  estimació,  ús de calculadores,  aplicacions d'escriptori,  web o
per a dispositius mòbils, etc.) i procediments (algoritmes convenci-
onals o
altres) més adequats segons la naturalesa del càlcul

CMCT

MAT.   1.2,   
2.2,
2.3, 2.4, 2.6,
2.7,
3.1, 4.1,
4.2

1ºMAT.BL2.2.2 Avalua resultats i extreu conclusions de les operaci-
ons amb els nombres naturals, enters, decimals, fraccionaris i per-
centatges senzills en situacions comercials, socials, científiques i al-
tres.

CAA

b) e)
f) g)

Fenomen aleatori.
Disseny d'experiències senzi-
lles. Freqüència relativa i 
probabilitat.

1ºMAT.BL5.2.  Analitzar  el  comportament
de  fenòmens  aleatoris  relacionats  amb
l'entorn proper mitjançant la realització o
simulació d'experiments senzills amb aju-
da  de  materials  variats  (daus,  monedes,
ruletes,  etc.),  representant-se  adequada-
ment mitjançant taules, recomptes o dia-
grames per assignar probabilitats mitjan-
çant les freqüències
relatives i la regla de Laplace.

1ºMAT.BL5.2.1 Analitza el comportament de fenòmens aleatoris re-
lacionats amb l'entorn proper mitjançant la realització o simulació
d'experiments senzills amb ajuda de materials variats (daus, mone-
des, ruletes, etc.), representant-se adequadament mitjançant tau-
les,  recomptes o diagrames per assignar probabilitats  mitjançant
les freqüències relatives i la regla de Laplace.

CMC
T 
CAA

MAT.   3.1,   
3.2,

3.3, 4.1, 4.2,
4.3

b)
e)
f)
g)

Disseny de presentacions multimèdia.
Drets d’autor i llicències de publicació.

1r.TECNO:BL5.3.  Crear  i  editar  contin-
guts digitals com ara documents de text o
presentacions multimèdia amb sentit estè-
tic,  utilitzant  aplicacions  informàtiques

1r.TECNO:BL5.3.1 Crea i  edita  continguts  digitals  com ara  docu-
ments de text o presentacions multimèdia amb sentit estètic, utilitzant
aplicacions informàtiques d’escriptori per a exposar un objecte tecno-
lògic.

CD
CAA

Bloc  5  –  1.2  /
1.3 / 3.1



h)
d’escriptori per a exposar un objecte tecno-
lògic, i conéixer com aplicar els diferents
tipus de llicències.

1r.TECNO:BL5.3.2. Sap com aplicar els diferents tipus de llicències. CD
CAA

PLA DE TREBALL SIMPLIFICAT
UNITAT 7

CONTINGUTS DE BIOLOGIA
o Peixos.
o Amfibis.
o Rèptils.
o Aus.
o Mamífers

Els vertebrats, l’ésser humà i el medi

CONTINGUTS  DE  MATE-
MÀTIQUES  ARITMÈTICA I
ÀLGEBRA

 Fraccions. Operacions amb fraccions.

GEOMETRIA
 Activitats integrades de repàs

FUNCIONS
 Activitats integrades de repàs

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
 Concepte i noció de probabilitat

CONTINGUTS DE TECNO-
LOGIA

● Presentacions Lliure Office



Tecnologia Segon d’ESO

Unitat Didàctica 1: Resolució de problemes tecnològics i comunicació tècnica

CONTINGUTS:

- Anàlisi tecnològica d'objectes.
- Normes de seguretat a l'aula-taller.
- Disseny d'un prototip que done solució a
un problema tècnic.
- Elaboració de la documentació necessà-
ria, utilitzant el programari adequat, per a 
la planificació de la construcció d'un pro-
totip.
- Croquis i esbossos com a elements d'in-
formació d'objectes de l'entorn domèstic.
- Vistes d'objectes.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL1.1. Analitzar objectes tècnics per a conèixer la seua utilitat
i el seu impacte social.

BL1.2.  Representar croquis i  esbossos per utilitzar-los com
elements d'informació d'objectes de l'entorn domèstic.

BL1.3. Representar les parts d'un prototip mitjançant les se-
ues vistes
BL1.4. Participar en equips de treball per a aconseguir metes
comunes assumint diversos rols amb eficàcia i responsabili-
tat; donar suport a companys demostrant empatia i reconei-
xent les seues aportacions, i utilitzar el diàleg igualitari per a
resoldre conflictes i discrepàncies.

BL1.5. Planificar les operacions i fer el disseny del projecte,
amb criteris d’economia, seguretat i respecte al medi ambient,
elaborant la documentació necessària per mitjà del programa-
ri adequat.

BL1.6. 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 a aconseguir l’objec-
tiu, utilitzant diverses ferramentes com les TIC o entorns virtu-
als d’aprenentatge

BL1.7. Avaluar el projecte construït per a verificar el funciona-
ment del prototip i el compliment de les especificacions i les
condicions inicials.

BL1.8. Escriure la memòria tècnica del projecte realitzat en di-
versos formats digitals, cuidant els seus aspectes formals, uti-
litzant la terminologia conceptual corresponent i aplicant les
normes de correcció ortogràfica i gramatical, i ajustats a cada
situació  comunicativa,  per  a  transmetre  els  seus  coneixe-
ments, de manera organitzada i no discriminatòria.

BL1.9. Comunicar oralment el contingut de la memòria tècni-
ca prèviament planificat,  aplicant la terminologia conceptual
corresponent,  les normes de la prosòdia i la correcció grama-
tical, i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació
comunicativa, per a transmetre de manera organitzada els re-
sultats obtinguts en el projecte realitzat, amb un llenguatge no
discriminatori. 

CC:

CMCT
CSC

CMCT
CEC

CMCT
CAA
SIEE
CAA
CSC

CMCT
CSC
SIEE

SIEE
CD
CSC

CMCT
SIEE

CMCT
CCLI
CD
CAA

CMCT
CCLI
CAA

Unitat Didàctica 2: Materials d’ús tècnic
CONTINGUTS:

- Materials d’ús tècnic: metalls.
- Obtenció i classificació dels metalls.
-  Relació  entre  les  propietats  i  l’estructura  interna
dels metalls.
- Tècniques de manipulació i mecanització dels me-
talls.
- Maneig de màquines i ferramentes per a treballar
els metalls.
- Normes de seguretat i salut.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL2.1. Analitzar els mètodes d’obtenció i les propie-
tats dels metalls utilitzats en la fabricació d’objectes
projectes tecnològics.

BL2.2. Descriure l’estructura interna de diversos ma-
terials tècnics, així com les alteracions a què poden
ser sotmesos per a millorar les seues propietats te-
nint en compte l’ús a què van destinats.

BL2.3.  Manipular  i  mecanitzar  metalls  tenint  en
compte les seues propietats per a utilitzar les ferra-
mentes adequades  aplicant  les corresponents  nor-

CC:

CMCT
CAA

CMCT
CCLI
CAA

CMCT
SIEE
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mes de seguretat i salut.

Unitat Didàctica 3: Estructures i mecanismes
CONTINGUTS:

- Tipus de mecanismes.
- Transmissió i transformació del moviment.
- Relació de transmissió.
- Aplicacions dels mecanismes integrats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL3.1. Descriure els distints mecanismes responsa-
bles de transformar i transmetre els moviments, ex-
plicant la funció dels elements que els configuren i
calculant, si és el cas, la relació de transmissió per a
entendre el funcionament en objectes de què formen
part.

BL3.2. Manipular operadors mecànics d’una estruc-
tura, fent ús de simbologia normalitzada, a fi d’inte-
grar-los en la construcció de prototips.

CC:

CMCT
CCLI
CAA

CMCT
SIEE

Unitat Didàctica 4: Electricitat
CONTINGUTS:

- Magnituds elèctriques: definició i elements de me-
sura.
- El circuit elèctric: llei d’Ohm.
- Simbologia i disseny de circuits elèctrics.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL4.1. Determinar les magnituds elèctriques, la sim-
bologia i  el programari específics, per a aplicar-los
tant al disseny com al muntatge de circuits.

CC:

CMCT
CD
CAA

Unitat Didàctica 5: Tecnologies de la Informació i la comunicació
CONTINGUTS:

- Ofimàtica bàsica i antivirus.
- Seguretat en la xarxa.
- Comunitats i aules virtuals.
- 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 docu-
ments de text. 
- Disseny de presentacions multimèdia. 
- Drets d’autor i llicències de publicació.
- Estudis i professions vinculats amb la matèria.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

BL5.1.  Buscar i  seleccionar informació en diverses
fonts, a partir d’una estratègia de filtratge i de mane-
ra contrastada, organitzant la informació per mitjà de
procediments de síntesi  o  presentació  dels  contin-
guts, registrant-la en paper o emmagatzemant-la di-
gitalment, per a obtindre textos de l’àmbit acadèmic
o professional.

BL5.2. Llegir textos, en formats diversos i presentats
en suport paper o digital, utilitzant les estratègies de
comprensió lectora per a obtindre informació i apli-
car-la en la reflexió sobre els continguts, l’ampliació
dels seus coneixements i la realització de tasques.

BL5.3. Crear i editar continguts digitals com ara do-
cuments  de  text  o  presentacions  multimèdia  amb
sentit  estètic,  utilitzant  aplicacions  informàtiques
d’escriptori per a exposar un objecte tecnològic, i co-
néixer com aplicar els diferents tipus de llicències.

BL5.4. Investigar els estudis i les professions vincu-
lats amb la matèria, per mitjà de l’ús del les TIC, i
identificar els coneixements, les habilitats i les com-
petències que demana el mercat laboral, per a rela-
cionar-les amb les seues fortaleses i preferències

CC:

CCLI
CD
CAA

CCLI
CAA

CD
CAA

CSC
SIEE

Tecnologia Tercer d’ESO

Unitat Didàctica 1: Resolució de problemes tecnològics i comunicació tècnica

CONTINGUTS:

- Anàlisi tecnològica d’objectes i propos-
tes de millora.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL1.1. Analitzar objectes tècnics des del punt de vista de la
seua utilitat com del seu impacte social amb l’objectiu de pro-

CC:

CMCT
CSC
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- Normes de seguretat de l’aula taler.
- Disseny d’un prototip que done solució a
un problema tècnic.
- Selecció de recursos materials i organit-
zatius amb criteris d’economia, seguretat
i respecte al medi ambient per a la resolu-
ció de problemes tecnològics.
- Elaboració de la documentació necessà-
ria, utilitzant el programari adequat, per a
la planificació de la construcció d’un pro-
totip.
- Construcció de prototips.
- Avaluació de prototips construïts.
-  Exposició  pública  de  la  documentació
tècnica.
- Sistemes de representació.
- Croquis i esbossos com a elements d’in-
formació d’objectes industrials.
- Vistes i perspectives d’objectes.
- Escales.
- Propietats textuals en situació comuni-
cativa: adequació, coherència i cohesió.
-  Estratègies  lingüístiques  i  no  lingüísti-
ques.
- Respecte en l’ús del llenguatge.
-  Coneixement  d’estructures  i  tècniques
d’aprenentatge cooperatiu.
- Ús de les TIC per a col·laborar i comuni-
car-se.

posar possibles millores.

BL1.2. Representar croquis i esbossos per a utilitzar-los com
a elements d’informació gràfica d’objectes de l’entorn industri-
al.

BL1.3.  Representar,  utilitzant programes de disseny assistit
per ordinador, les parts integrants d’un prototip, per mitjà de
vistes i perspectives (aplicant criteris de normalització), per a
complementar la documentació del projecte tècnic.

BL1.4. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit per-
sonal, acadèmic, social o professional, aplicant les estratègi-
es lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies
de la interacció oral i utilitzant un llenguatge no discriminatori.

BL1.5. Participar en equips de treball  per aconseguir metes
comunes,assumint diversos rols amb eficàcia i responsabili-
tat; donar suport a companys, demostrant empatia i reconei-
xent les seues aportacions, i utilitzar el diàleg igualitari per a
resoldre conflictes i discrepàncies.

BL1.6. Planificar les operacions i fer el disseny del projecte,
amb criteris d’economia, seguretat i respecte al medi ambient,
elaborant la documentació necessària per mitjà del programa-
ri adequat.

BL1.7. Realitzar de forma eficaç tasques; tindre iniciativa per
a emprendre i proposar accions, sent conscient de les seues
fortaleses i debilitats; mostrar curiositat interés durant el seu
desenrotllament, i actuar amb flexibilitat buscant solucions al-
ternatives.

BL1.8. 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 a aconseguir l’ob-
jectiu, utilitzant diverses ferramentes com les TIC o entorns
virtuals d’aprenentatge. Aplicar bones formes de conducta en
la comunicació, i previndre, denunciar i protegir altres de les
males pràctiques.

BL1.9. Avaluar el projecte construït, verifcant el funcionament
del prototip i el compliment de les especifcacions i les condici-
ons inicials.

BL1.10. Escriure la memòria tècnica del projecte realitzat en
diversos formats digitals, cuidant els seus aspectes formals,
utiltzant la terminologia conceptual coresponent i aplicant les
normes de correció ortogràfica i gramatical, i ajustats a cada
situació  comunicativa,  per  a  transmetre  els  seus  coneixe-
ments de manera organitzada i no discriminatòria.

BL1.11. Comunicar oralment el contingut de la memòria tècni-
ca prèviament  planifcat,  aplicant  la  terminologia  conceptual
coresponent, les normes de la prosòdia i la correció gramati-
cal, i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació
comunicativa, per a transmetre de manera organitzada els re-
sultats obtinguts en el projecte realitzat, amb un lenguatge no
discriminatori.

CMCT
CEC

CMCT
CAA

CCLI
CSC
CAA

SIEE
CAA
CSC

CMCT
CSC
SIEE

SIEE 

SIE
CD
CSC

CMCT
SIEE

CMCT
CCLI
CD
CAA

CMCT
CAA
CCLI

Unitat Didàctica 2: Els plàstics

CONTINGUTS:

- Materials d’ús tècnic: plàstics.
- Obtenció i classificació dels plàstics.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL2.1. Analitzar els mètodes d’obtenció i les propietats dels
plàstics utilitzats en la fabricació d’objectes projectes tecnolò-

CC:

CMCT
CAA
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- Relació entre les propietats i l’estructura
interna dels plàstics.
- Tècniques de manipulació i mecanitza-
ció dels plàstics.
- Maneig de màquines i ferramentes per a
treballar els plàstics.
- Normes de seguretat i salut.
- Estratègies de comprensió oral.

gics.

BL2.2. Interpretar textos orals procedents de fonts diverses,
utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtindre in-
formació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’aplica-
ció dels seus coneixements i la realització de tasques d’apre-
nentatge.

BL2.3.  Descriure  l’estructura  interna  de  diversos  materials
tècnics, així com les alteracions a què poden ser sotmesos
per a millorar les seues propietats, tenint en compte l’ús a què
van destinats.
BL2.4. Manipular i mecanitzar plàstics, tenint en compte les
seues  propietats,  per  utilitzar  les  ferramentes  adequades,
aplicant les corresponents normes de seguretat i salut.

CCLI
CAA

CMCT

CCLI
CAA
SIEE

Unitat Didàctica 3: Electricitat

CONTINGUTS:

- Associacions bàsiques de generadors i
receptors elèctrics.
- Simulació de circuits elèctrics.
- Energia elèctrica i la seua conversió en
altres energies.
- Estalvi energètic.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL3.1. Determinar les magnituds elèctriques, utilitzant els ins-
truments de mesura, simbologia i programari específics, per a
aplicar-los tant al disseny i muntatge de circuits com al càlcul
d’associacions de generadors i receptors.

BL3.2. Explicar els efectes de l’energia elèctrica i la seua ca-
pacitat  de conversió  en altres manifestacions energètiques,
per a valorar la importància de l’estalvi energètic.

CC:

CMCT
CD
CAA

CMCT
CCLI
CSC

Unitat Didàctica 4: Tecnologies de la informació i la comunicació

CONTINGUTS:

- Programari: instal·lació i configuració.
- Ofimàtica bàsica.
- Estratègies de comprensió lectora.
- Valoració dels aspectes positius de les
TIC per a la busca i el contrast d’informa-
ció.
- Estratègies de filtratge en la busca d’in-
formació.
- Realització, formatat senzill i impressió
de documents de text.
- Disseny de presentacions multimèdia.
- Escalat, rotació i retall d’imatges.
- Drets d’autor i llicències de publicació.
-  Estudis  i  professions vinculats  amb la
matèria.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL4.1. Instal·lar (per mitjà d’un gestor d’aplicacions) el progra-
mari bàsic que permet treballar amb equips informàtics per a
elaborar la documentació necessària d’un projecte tecnològic.

BL4.2.  Buscar  i  seleccionar  informació en diverses fonts,  a
partir d’una estratègia de filtratge i de manera contrastada, or-
ganitzant la informació per mitjà de procediments de síntesi o
presentació dels continguts, registrant-la en paper o emma-
gatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i serveis de
la xarxa per a obtindre textos de l’àmbit acadèmic o professio-
nal.

BL4.3. Llegir textos, en formats diversos i presentats en su-
port  paper o digital,  utilitzant les estratègies de comprensió
lectora per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió so-
bre els continguts, l’ampliació dels seus coneixements i la rea-
lització de tasques.

BL4.4. Crear i editar continguts digitals com ara documents de
text  o  presentacions  multimèdia  amb senti  estètic,  utilitzant
aplicacions informàtiques d’escriptori per a exposar un objecte
tecnològic, i conéixer com aplicar els diferents tipus de llicèn-
cies.

BL4.5. Investigar i recopilar, per mitjà de les TIC, entorns la-
borals, professions i estudis vinculats amb la matèria; analit-
zar els coneixements, les habilitats i les competències neces-
sàries per al seu desenrotllament, i comparar-les amb les se-
ues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives da-
vant de la presa de decisions

CC:

CD

CCLI
CAA
CD

CCLI
CAA

CD
CAA

CSC
SIEE
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Tecnologia Quart d’ESO

Unitat Didàctica 1: Tecnologies de la informació i la comunicació

CONTINGUTS:

-  Sistemes d’intercanvi i publicació d’informació: se-
guretat 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.
- 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 docu-
ments 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.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL1.1. Descriure les característiques dels elements,
la tipologia, les estructures de les xarxes i els siste-
mes per a identificar les aplicacions de la comunica-
ció 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 mane-
ra contrastada, organitzant la informació per mitjà de
procediments de síntesi  o  presentació  dels  contin-
guts, registrant-la en paper o emmagatzemant-la di-
gitalment  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 apli-
car-la en la reflexió sobre els continguts, l’ampliació
dels 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 infor-
mació i continguts digitals i utilitzant la ferramentes
de comunicació TIC, servicis de la web social i en-
torns virtuals  d’aprenentatge;  aplicar  bones  formes
de conducta en la comunicació, i previndre, denunci-
ar i protegir  altres de les males pràctiques.

BL1.6. Crear i editar continguts digitals com  docu-
ments de text o presentacions multimèdia i producci-
ons audiovisuals, amb sentit estètic, utilitzant aplica-
cions 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, en-
torns laborals, professions i estudis vinculats amb la
matèria;  analitzar  els  coneixements,  les habilitats  i
les competències necessàries per al seu desenrotlla-
ment, i comparar-les amb les seues pròpies aptituds
i interessos per a generar alternatives davant de la
presa de decisions.

CC:

CD
CCLI

CD

CCLI
CD
CAA

CCLI
CAA

CD
CSC

CD
CAA

CSC
SIEE

Unitat Didàctica 2:  Instal·lacions en vivendes

CONTINGUTS:

- Instal·lacions essencials: instal·lació elèctrica, ins-
tal·lació  d’aigua  sanitària  i  instal·lació  de  saneja-
ment.
- Altres instal·lacions: calefacció, gas, aire condicio-
nat i domòtica.
- Normativa, simbologia, anàlisi i muntatge d'instal-
lacions bàsiques.
- Programari específic de representació d’instal·laci-
ons domèstiques.
- Criteris i mesures d’estalvi energètic en una viven-
da.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

BL2.1.  Classificar  i  analitzar  les  instal·lacions  típi-
ques d’una vivenda identificant els elements que les
constituïxen.

BL2.2. Representar per mitjà de la simbologia ade-
quada, utilitzant el programari específic, circuits sen-
zills  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 estu-

CC:

CMCT

CMCT
CD

CMCT
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- Estratègies de planificació, organització i gestió.
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentat-
ge cooperatiu.

di 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 aconse-
guir metes comunes, assumint diversos rols amb efi-
càcia 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 can-
vis i imprevistos transformant les dificultats en possi-
bilitats;  avaluar  amb ajuda de guies el  procés  i  el
producte final,  i  comunicar de manera personal els
resultats obtinguts.

CSC
SIEE

CAA
CSC
SIEE

SIEE
CAA

Unitat Didàctica 3: Electrònica

- Electrònica analògica: components bàsics i simbo-
logia.
- 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.

BL3.1.  Analitzar circuits electrònics, reconeixent els
seus components per a experimentar el seu funcio-
nament 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 simbologia normalitzada, per a representar i
avaluar circuits electrònics.

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CMCT
CD

Unitat Didàctica 4: Control i robòtica

CONTINGUTS:

- 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.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

BL4.1.  Analitzar sistemes automàtics estudiant els
seus components per a aplicar-ho al muntatge d’au-
tomatismes senzills o robots dotats de moviment au-
tònom.

BL4.2. Utilitzar l’ordinador com a ferramenta d’adqui-
sició i  interpretació de dades en sistemes automà-
tics, a través de targetes controladores, per a l’expe-
rimentació amb prototips prèviament dissenyats.

CC:

CMCT
CAA

CMCT
CD

Unitat Didàctica 5: Pneumàtica i hidràulica

Sistemes hidràulics i pneumàtics: àmbits d’aplicació.
Instal·lacions hidràuliques  i  pneumàtiques:  configu-
ració bàsica.
Components pneumàtics: simbologia i funcionament.
Circuits pneumàtics bàsics.
Simulació de circuits pneumàtics per mitjà de progra-
mari.

BL5.1. Descriure les característiques i funcionament
de les tecnologies hidràulica i pneumàtica per a rela-
cionar-ho amb aplicacions de la vida real.

BL5.2.  Analitzar els principals components, utilitzant
simbologia  normalitzada,  per  a  muntar  senzills  cir-
cuits pneumàtics per mitjà de simulació o utilitzant
elements reals complint amb les normes de segure-
tat establides.

CMCT
CCLI

CMCT
CAA

Unitat Didàctica 6: Tecnologia i societat

- El desenrotllament tecnològic al llarg de la història.
- Anàlisi de l’evolució dels objectes tècnics i tecnolò-
gics i importància de la normalització en el desenrot-

BL6.1.  Argumentar els canvis tecnològics més relle-
vants per a valorar la seua repercussió tant tecnolò-
gica com econòmica i social, basant-se en documen-

CSC
CCLI
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llament de productes industrials.
- Aprofitament de matèries primeres i recursos natu-
rals.
-  Adquisició  d’hàbits  que  potencien  el  desenrotlla-
ment 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.

tació escrita i digital.

BL6.2.  Participar  en  intercanvis  comunicatius  de
l’àmbit  personal,  acadèmic,  social  o  professional,
aplicant  les estratègies lingüístiques i  no lingüísti-
ques  del nivell educatiu pròpies de la interacció oral
i utilitzant un llenguatge no discriminatori. 

BL6.3. Expressar oralment textos prèviament planifi-
cats,  aplicant  la  terminologia  conceptual  correspo-
nent,  les normes de la prosòdia i la correcció grama-
tical, i ajustats a les propietats textuals de cada tipus
i situació comunicativa, per a transmetre de manera
organitzada els resultats obtinguts en el projecte rea-
litzat, amb un llenguatge no discriminatori. 

BL6.4. Interpretar textos orals del nivell educatiu pro-
cedents de fonts  diverses,  utilitzant les estratègies
de comprensió oral per a obtindre informació i apli-
car-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 rela-
ció amb l’entorn, la seua funció i evolució històrica.

BL6.6.  Escriure  textos  de  l’àmbit  personal,  acadè-
mic , social o professional en diversos formats, cui-
dant els seus aspectes formals, aplicant la terminolo-
gia 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 ini-
ciativa  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 buscant solucions alternatives. 

CCLI
CSC
CAA

CCLI
CAA

CCLI
CAA

CMCT
CAA

CCLI
CAA

SIEE
CSC

Tecnologia Industrial I 

Unitat Didàctica 1: Productes tecnològics 

CONTINGUTS:

-L’empresa i el seu context socioeconò-
mic.
-Fases del procés productiu i de comerci-
alització.
-Models d’excel·lència.
-Sistema de gestió de qualitat.
-Estratègies de comprensió.
-Imaginació i creativitat en el disseny de 
productes tecnològics.
-Estratègies de planificació, organització.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL1.1. Analitzar les etapes necessàries per al disseny d’un
nou producte des del seu origen fins a la seua comercialitza-
ció, investigant la seua influència en la societat per a propo-
sar millores tant des del punt de vista de la seua utilitat com
del seu possible impacte social.

BL1.2. Esquematitzar els diferents models d’excel·lència i sis-
temes de  gestió  de  qualitat,  identificant  els  agents  intervi-
nents per a evidenciar les conseqüències que estos tenen so-
bre els productes desenrotllats.

CC:

CMCT
CSC
SIEE

CSC
CAA

Unitat Didàctica 2: Introducció a la ciència dels materials

CONTINGUTS:

- Els materials: propietats, estructura in-
terna i aplicacions.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL2.1.  Relacionar  l’estructura  interna  i  les  seues possibles
modificacions amb les propietats dels materials utilitzats en la

CC:

CMCT
CAA
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- Els metalls.
- Plàstics i altres materials.
- Materials de construcció.
- Investigació de nous materials: ús, des-
enrotllament, impacte social i econòmic.

construcció  d’objectes  tecnològics,  tenint  en  compte  l’ús  al
qual van destinats.

BL2.2. Investigar determinats materials no convencionals per
a aplicacions concretes, emprant les TIC i analitzant l’impacte
social en els països productors.

CMCT
CSC

Unitat Didàctica 3 : Màquines i sistemes 

CONTINGUTS:

- Elements mecànics.
- Transmissió i transformació de movi-
ments.
- Circuits elèctrics-electrònics.
- Circuits pneumàtics i oleohidràulics.
- Simulació i disseny assistits per ordina-
dor.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL3.1. Descriure els mecanismes i sistemes de transmissió i
transformació de moviments que conformen una màquina o
sistema, determinar els blocs constitutius i  explicar la seua
funció i la seua interrelació.

BL3.2. Calcular els paràmetres fonamentals de circuits  elec-
trico-electrònics, pneumàtics i hidràulics característics i con-
trastar els resultats obtinguts amb ajuda de programes de di-
seny assistit.

BL3.3. Verificar el funcionament de circuits electrico-electrò-
nics,  pneumàtics  i  hidràulics  característics,  interpretant  els
seus  esquemes,  utilitzant  els  aparells  i  equips  de  mesura
adequats i avaluar els resultats obtinguts recolzant-se en el
muntatge o simulació física d’aquests.

CC:

CMCT

CMCT
CD
CAA

CMCT
CAA

Unitat Didàctica 4: Procediments de fabricació

CONTINGUTS:

- Fabricació de peces per conformació, 
sense pèrdua de material, per mitjà de 
tècniques de fusió i emmotllament.
- Fabricació de peces amb pèrdua de ma-
terial per mitjà de diferents tècniques de 
mecanitzat.
- Impacte ambiental.
- Màquines i ferramentes.
- Normes i elements de seguretat

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL4.1. Explicar les principals tècniques utilitzades en els pro-
cessos de fabricació, tenint en compte el seu impacte ambi-
ental, per a contextualitzar els diferents procediments de me-
canitzat que es donen en l’àmbit industrial.

BL4.2. Associar les condicions de seguretat amb les màqui-
nes i  ferramentes utilitzades en els processos de fabricació
per a minimitzar els riscos d’accidents en el sector industrial.

CC:

CMCT

CSC
SIEE

Unitat Didàctica 5: Recursos energètics

CONTINGUTS:

- Formes de producció d’energia.
- Tipus de centrals energètiques.
- Diagrames de blocs de centrals energè-
tiques.
- Impacte ambiental.
- Consum energètic.
- Sostenibilitat.
-  Relació  entre  necessitats  i  costos  de
producció domèstica industrial.
- Plans de reducció de costos (TIC).
- Certificació d’eficiència energètica.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

BL5.1. Descriure les diferents formes de producció d’energia,
per mitjà de diagrames de blocs per a avaluar les seues debili-
tats i fortaleses, tenint en compte els seus costos de produc-
ció i el seu impacte ambiental.

BL5.2. Calcular costos de consum energètic aplicat a supòsits
pràctics (com la certificació d’eficiència energètica), amb l’aju-
da de programes informàtics, per a proposar plans de reduc-
ció  d’aquests  i  evidenciar  la  importància  que  els  recursos
energètics tenen en una societat sostenible.

CC:

CMCT
SIEE
CSC

CMCT
CAA
CSC
CD
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Ciències Aplicades I

Unidad didáctica 1: Números naturales, enteros y potencias

Resultados de
aprendizaje

Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos
del lenguaje matemático y sus operaciones.

Contenidos

 Sistemas de numeración a través de la historia: de Roma a nuestros días.

 Números naturales. Suma y resta de números naturales.

 Multiplicación y división de números naturales. Jerarquía de las operaciones.

 Divisibilidad: múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad.

 Números primos y compuestos. Descomposición factorial de un número.

 Cálculo del M.C.D. y del m.c.m. de varios números. Aplicaciones.

 Números enteros. Operaciones elementales. Aplicaciones.

 Potencias y raíces. Operaciones con potencias.

Criterios de eva-
luación

 Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar
adecuadamente la información cuantitativa. 

 Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algorit-
mos de lápiz y calculadora (física o informática). 

 Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

 Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades.

Unidad didáctica 2: Números reales y proporcionalidad

Resultados de
aprendizaje

Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del
lenguaje matemático y sus operaciones.

Contenidos

 Distintos tipos de números: los números racionales, decimales, irracionales y reales.

 Representación de los números reales en la recta real.

 Fracciones equivalentes.

 Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división.

 Relación entre fracciones y decimales.

 Aproximaciones de un número real

 Operaciones con números irracionales: los radicales

 Proporcionalidad. Magnitudes proporcionales. Problemas de proporcionalidad.

 Porcentajes. Cálculos con porcentajes: aumentos y disminuciones porcentuales.

 Resolución de problemas: aplicaciones a la vida cotidiana.

 Los números reales en la economía.

 El interés simple y el interés compuesto.

Criterios de eva-
luación

 Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.

 Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.

 Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.

 Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen magnitu-
des directa e inversamente proporcionales.

 Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.

Unidad didáctica 3: Álgebra y sucesiones
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Resultados de
aprendizaje

Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando los
métodos de resolución más adecuados.

Contenidos

 El lenguaje cotidiano y el lenguaje algebraico
 Expresiones algebraicas y valor numérico
 Los monomios. Operaciones con monomios
 Polinomios. Operaciones con polinomios
 Transformación de expresiones algebraicas
 Fórmulas, identidades y ecuaciones
 Identidades notables
 Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución
 Más tipos de ecuaciones de primer grado
 Modelización de situaciones reales mediante el lenguaje algebraico y las ecuaciones de

primer grado
 Las ecuaciones de primer grado en el día a día: resolución de problemas
 Sucesiones de números. Tipos de sucesiones
 Progresiones aritméticas
 Progresiones geométricas

Criterios de eva-
luación

 Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresi-
ones algebraicas.

 Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo
y factorización.

 Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el plan-
teamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.

 Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráfico y las TIC.

Unidad didáctica 4: El laboratorio y la medida de magnitudes

Resultados de
aprendizaje

 Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recur-
sos necesarios para la realización de las prácticas.

 Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las
que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unida-
des fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.

Contenidos

 La actividad experimental en el laboratorio.

 Normas para la organización y el trabajo en el laboratorio.

 Material e instrumentos básicos de un laboratorio de ciencias.

 Productos químicos habituales de laboratorio: interpretación de su etiquetado.

 Manipulación y transporte de productos.

 Normas de seguridad e higiene en un laboratorio.

 Equipos de protección más habituales de un laboratorio.

 Magnitudes y unidades.

 La experimentación en el laboratorio.

 La medida de volúmenes y masas.

Criterios de evalu-
ación

 Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.

 Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.

 Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de
la técnicas experimentales que se van a realizar. 

 Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 

 Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 

 Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del siste-
ma métrico decimal y utilizando la notación científica.

Unidad didáctica 5: La materia en la naturaleza
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Resultado de
aprendizaje

 Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las
que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unida-
des fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.

Contenidos

 Propiedades de la materia.

 Calor, temperatura y presión.

 Gráficas de representación de datos.

 Estados de agregación de la materia y teoría cinética de la materia.

 Dilatación.

 Gases.

 Los cambios de estado.

 Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.

Criterios de evalu-
ación

 Se han descrito las propiedades de la materia. 

 Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 

 Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homo-
géneos y heterogéneos. 

 Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la
materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado. 

 Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la natu-
raleza. 

 Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su
temperatura de fusión y ebullición. 

 Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos
sencillos.

Unidad didáctica 6: Mezclas y sustancias puras

Resultado de
aprendizaje

 Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas
sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.

Contenidos

 Mezclas y sustancias puras.

 Tipos de sustancias puras.

 Disoluciones.

 Composición de una mezcla.

 Concentración de una disolución.

 Solubilidad.

 Separación de sustancias de una mezcla heterogénea. 

 Separación de sustancias de una mezcla homogénea.

Criterios de evalu-
ación

 Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

 Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.

 Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 

 Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por méto-
dos sencillos. 

 Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados
con las profesiones, utilizando las TIC. 

 Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.

Unidad didáctica 7: Elementos y compuestos químicos

Resultado de  Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas
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aprendizaje sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.

Contenidos

 Elementos químicos y compuestos químicos.

 Teoría atómica de Dalton.

 El átomo.

 El lenguaje químico.

 Números atómico y másico e iones.

 La masa de un átomo.

 Clasificación de los elementos químicos y de los compuestos químicos.

 La unión entre átomos.

 La Tabla Periódica de los elementos químicos.

 Variación de propiedades de los elementos químicos en la Tabla Periódica.

Criterios de evalu-
ación

 Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.

 Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 

 Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados
con las profesiones, utilizando las TIC. 

 Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.

Unidad didáctica 8: Manifestaciones de la energía

Resultado de
aprendizaje

 Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo
fenómenos simples de la vida real.

Contenidos

 La energía y sus formas.

 Transferencia de energía.

 La radiación solar.

 Transformación de la energía.

 Fuentes de energía.

 Conservación y degradación de la energía.

 Fuentes de energía no renovables.

 La energía eléctrica.

 Fuentes de energía renovables.

 Manifestaciones de la energía en la naturaleza.

 Situaciones de la vida en las que se pone de manifiesto el intercambio de energía.

Criterios de evalu-
ación

 Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifies-
to la intervención de la energía 

 Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

 Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

 Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilizaci-
ón) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC. 

 Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 

 Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía. 

 Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de
la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía.

Unidad didáctica 9: Niveles de organización: función de nutrición y excreción

Resultado de
aprendizaje

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a los que
pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo.
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Contenidos

 La célula

 Estructura general de una célula humana

 Los tejidos celulares

 Órganos y sistemas de órganos

 Función de nutrición

 El aparato digestivo

 El aparato respiratorio

 El aparato circulatorio

 El sistema linfático: la linfa

 La eliminación de los desechos

Criterios de eva-
luación

 Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se
les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.

 Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado
sus asociaciones.

 Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.

 Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.

 Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidi-
anas.

Unidad didáctica 10: Función de relación

Resultado de
aprendizaje

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a los que
pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo.

Contenidos

 Función de relación

 El entramado nervioso

 Organización del sistema nervioso

 El sistema endocrino

 Los receptores: los órganos de los sentidos

 Los efectores: el sistema locomotor

Criterios de eva-
luación

 Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se
les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.

 Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado
sus asociaciones.

 Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 

 Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidi-
anas.

Unidad didáctica 11: Función de reproducción. Salud y enfermedad

Resultado de
aprendizaje

 Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a
los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo.

 Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las en-
fermedades más frecuentes reconociendo los principios básicos de defensa contra
las mismas.
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Contenidos

 Función de reproducción

 La transmisión de la vida

 Técnicas de reproducción asistida

 Métodos anticonceptivos

 Salud y enfermedad

 Enfermedades infecciosas

 Las defensas del organismo

 Enfermedades no infecciosas

 Prevención y lucha contra las enfermedades

Criterios de eva-
luación

 Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se
les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.

 Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado
sus asociaciones.

 Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.

 Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.

 Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.

 Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y  no infecciosas
más comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratami-
entos. 

 Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habitua-
les con el contagio producido. 

 Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ci-
encia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.

 Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevenci-
ón de enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y sistemas.

 Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen
en los trasplantes.

 Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno
profesional más cercano.

 Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidi-
anas.

Unidad didáctica 12: Alimentación saludable

Resultado de
aprendizaje

 Elabora menús y  dietas  equilibradas sencillas  diferenciando los nutrientes  que
contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones di-
versas.

Contenidos

 Diferencia entre nutrición y alimentación.

 Distintos tipos de nutrientes.

 Clasificación de los alimentos.

 Composición nutricional de los alimentos.

 Grupos de alimentos.

 Estado nutricional.

 Dieta saludable.

 Guías alimentarias.

 Dieta mediterránea.

 Trastornos alimentarios.

Criterios de evalu-
ación

 Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 

 Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.
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 Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico
en el cuidado del cuerpo humano. 

 Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias
para el mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de
la misma. 

 Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de
su entorno. 

 Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en un
diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones. 

 Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las
propiedades de los alimentos. 

Ciències Aplicades II

Unitat didàctica 1: Equacions i sistemes

CONTINGUTS:
1) Transformació d'expressions algebraiques.
2) Obtenció de valors numèrics en fórmules.
3) Polinomis: arrels i factorització.
4) Resolució algebraica i gràfica d'equacions de primer i segon grau.
5) Resolució de sistemes senzills.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'han utilitzat identitats notables en les operacions amb polinomis
b) S'han obtingut valors numèrics a partir d'una expressió algebraica.
c) S'han resolt equacions de primer i segon grau senzilles de manera algebraica i gràfic.
d) S'han resolt problemes quotidians i d'altres àrees de coneixement mitjançant equacions i sistemes.
i) S'ha valorat la precisió, simplicitat i utilitat del llenguatge algebraic per a representar situacions plan-
tejades en la vida real.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Resol situacions quotidianes aplicant els mètodes de resolució d'equacions i sistemes i valorant la
precisió, simplicitat i utilitat del llenguatge algebraic.

Unitat didàctica 2: Mètode científic

CONTINGUTS:
1) El mètode científic.
2) Fases del mètode científic.
3) Aplicació del mètode científic a situacions senzilles.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'han plantejat hipòtesis senzilles, a partir d'observacions directes o indirectes recopilades per dife-
rents mitjans.
b) S'han analitzat les diverses hipòtesis i s'ha emès una primera aproximació a la seua explicació.
c) S'han planificat mètodes i procediments experimentals senzills de diversa índole per a refutar o no la
seua hipòtesi.
d) S'ha treballat en equip en el plantejament de la solució. i) S'han recopilat els resultats dels assajos
de verificació i plasmat en un document de forma coherent.
f) S'ha defensat el resultat amb argumentacions i proves les verificacions o refutacions de les hipòtesis
emeses.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Resol problemes senzills de diversa índole, a través de la seua anàlisi contrastada i aplicant les fases
del mètode científic

Programació_tecnologia_21_22.odt Pàgina 50 de 96



Unitat didàctica 3: Aplicació de tècniques físiques i químiques

CONTINGUTS:
1) Material bàsic en el laboratori.
2) Normes de treball en el laboratori.
3) Normes per a realitzar informes del treball en el laboratori.
4) Mesura de magnituds fonamentals.
5) Reconeixement de biomolècules orgànica i inorgàniques.
6) Microscopi òptic i lupa binocular. Fonaments òptics dels mateixos i maneig. Utilització.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'ha verificat la disponibilitat del material bàsic utilitzat en un laboratori.
b) S'han identificat i mesurat magnituds bàsiques, entre unes altres, massa, pes, volum, densitat, tem-
peratura.
c) S'han identificat diferents tipus de biomolècules presents en materials orgànics.
d) S'ha descrit la cèl·lula i teixits animals i vegetals mitjançant la seua observació a través d'instru-
ments òptics.
i) S'han elaborat informes d'assajos en els quals s'inclou el procediment seguit, els resultats obtinguts i
les conclusions finals.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Aplica tècniques físiques o químiques, utilitzant el material necessari, per a la realització de pràcti -
ques de laboratori senzilles, mesurant les magnituds implicades.

Unitat didàctica 4: Reaccions químiques

CONTINGUTS:
1) Reacció química.
2) Condicions de producció de les reaccions químiques: Intervenció d'energia.
3) Reaccions químiques en diferents àmbits de la vida quotidiana.
4) Reaccions químiques bàsiques.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'han identificat reaccions químiques principals de la vida quotidiana, la naturalesa i la indústria.
b) S'han descrit les manifestacions de reaccions químiques.
c) S'han descrit els components principals d'una reacció química i la intervenció de l'energia en la ma-
teixa.
d) S'han reconegut algunes reaccions químiques tipus,  com a combustió,  oxidació,  descomposició,
neutralització, síntesi, aeròbica, anaeròbica.
i) S'han identificat els components i el procés de reaccions químiques senzilles mitjançant assajos de
laboratori.
f) S'han elaborat informes utilitzant les TIC sobre les indústries més rellevants: alimentàries, cosmètica,
reciclatge, descrivint de forma senzilla els processos que tenen lloc en les mateixes.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Reconeix les reaccions químiques que es produeixen en els processos biològics i en la indústria argu-
mentant la seua importància en la vida quotidiana i descrivint els canvis que es produeixen.

Unitat didàctica 5: Energia.

CONTINGUTS:
1)Què és l’energia?
2)Formes de presentar-se l’energia i transformar-se.
3)Fonts d’energia.
4)Energia, calor, temperatura. Unitats.
5) Tipus de processos per a l'obtenció i ús de l'energia nuclear.
6) Gestió dels residus radioactius provinents de les centrals nuclears.
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ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a)S’han identificat les diferents formes d’energia.
b)S’han interpretat diferents dades d’un termòmetre.
c) S'han analitzat efectes positius i negatius de l'ús de l'energia nuclear.
d) S'ha diferenciat el procés de fusió i fissió nuclear.
e) S'han identificat alguns problemes sobre abocaments nuclears producte de catàstrofes naturals o de
mala gestió i manteniment de les centrals nuclears.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Analitza les transformacions i transferències d’energia.
- Interpreta el termòmetre.
- Identifica aspectes positius i negatius de l'ús de l'energia nuclear descrivint els efectes de la contami-
nació generada en la seua aplicació.

Unitat didàctica 6: Mesures en figures geomètriques

CONTINGUTS:
1) Punts i rectes.
2) Rectes assecants i paral·leles.
3) Polígons: descripció dels seus elements i classificació. 
4) Angle: mesura.
5) Perímetre i àrea de figures planes: polígons, circumferència i cercle.
6 )Resolució de problemes geomètrics aplicats a situacions de la vida quotidiana.
7) Estudi del triangle.
8)El teorema de Pitàgores: aplicacions.
5) Semblança de triangles.
6) Circumferència i els seus elements: càlcul de la longitud.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'han utilitzat instruments apropiats per a mesurar angles, longituds, àrees i volums de cossos i figu-
res geomètriques interpretant les escales de mesura.
b) S'han utilitzat diferents estratègies (semblances, descomposició en figures més senzilles, entre uns
altres) per a estimar o calcular mesures indirectes en el món físic.
c) S'han utilitzat les fórmules per a calcular perímetres, àrees i volums i s'han assignat les unitats cor-
rectes.
d) S'ha treballat en equip en l'obtenció de mesures.
i) S'han emprat les TIC per a representar diferents figures.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Realitza mesures directes i indirectes de figures geomètriques presents en contextos reals, treballant
en equip en la utilització dels instruments, les fórmules i les tècniques necessàries.

Unitat didàctica 7: Moviment i força

CONTINGUTS:
1) Classificació dels moviments segons la seua trajectòria.
2) Velocitat i acceleració. Unitats.
3) Magnituds escalars i vectorials.
4) Moviment rectilini uniforme característiques. Interpretació gràfica.
5) Moviment circular uniforme característiques. Interpretació gràfica.
6) Força: Resultat d'una interacció. Llei de Hooke.
7) Màquines que transformen forces.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'han discriminat moviments quotidians en funció de la seua trajectòria i de la seua celeritat.
b) S'ha relacionat entre si el desplaçament, la distància recorreguda, la velocitat, el temps i l'accelera-
ció, expressant-les en unitats d'ús habitual.
c) S'han representat vectorialment a determinades magnituds com la velocitat i l'acceleració.
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d) S'han relacionat els paràmetres que defineixen el moviment rectilini uniforme utilitzant les expressi-
ons gràfics i matemàtics.
e) S'han relacionat els paràmetres que defineixen el moviment circular uniforme utilitzant les expressi-
ons gràfics i matemàtics.
f) S'han realitzat càlculs senzills de velocitats en moviments amb acceleració constant.
g) S'ha descrit la relació causa-efecte en diferents situacions, per a trobar la relació entre forces i movi -
ments.
h) S'han aplicat les lleis de Newton en situacions de la vida quotidiana.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Relaciona les forces que apareixen en situacions habituals amb els efectes produïts tenint en compte
la seua contribució al moviment o repòs dels objectes i les magnituds posades en joc.
- Diferencia e identifica els diferents moviments i realitza els càlculs e interpreta les gràfiques de forma
correcta.

Unitat didàctica 8: Relleu i paisatge

CONTINGUTS:
1) Agents geològics externs.
2) Relleu i paisatge.
3) Factors que influeixen en el relleu i en el paisatge.
4) Acció dels agents geològics externs: meteorització, erosió, transport i sedimentació.
5) Identificació dels resultats de l'acció dels agents geològics.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'han identificat els agents geològics externs i quin és la seua acció sobre el relleu.
b) S'han diferenciat els tipus de meteorització i identificat les seues conseqüències en el relleu.
c) S'ha analitzat el procés d'erosió, reconeixent els agents geològics externs que intervenen i les con-
seqüències en el relleu.
d) S'ha descrit el procés de transport discriminant els agents geològics externs que intervenen i les
conseqüències en el relleu.
i) S'ha analitzat el procés de sedimentació discriminat els agents geològics externs que intervenen, les
situacions i les conseqüències en el relleu.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Identifica els canvis que es produeixen en el planeta terra argumentant les seues causes i tenint en
compte les diferències que existeixen entre relleu i paisatge.

Unitat didàctica 9: Contaminació del medi ambient. 

CONTINGUTS:
1) Contaminació atmosfèrica; causes i efectes.
2) Tipus de contaminació atmosfèrica.
3) Contaminació de l'aigua: causes, elements causants.
4) Tractaments de potabilització
5) Depuració d'aigües residuals.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'han reconegut els fenòmens de la contaminació atmosfèrica i els principals agents causants de la
mateixa.
b) S'han descrit els diferents fenòmens:  l'efecte hivernacle,la pluja àcida i la pèrdua gradual de la capa
d'ozó,  argumentant les causes que ho originen o contribueixen i les mesures per a la seua minoració.
c) S'ha identificat l'efecte nociu que tenen per a les poblacions d'éssers vius de la contaminació dels
aqüífers.
d) S'ha analitzat els efectes produïts per la contaminació de l'aigua i l'ús responsable de la mateixa.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
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- Categoritza els contaminants atmosfèrics principals identificant els seus orígens i relacionant-los amb
els efectes que produeixen.
- Identifica els contaminants de l'aigua relacionant el seu efecte en el medi ambient amb el seu tracta-
ment de depuració.

Unitat didàctica 10: Desenvolupaments sostenible

CONTINGUTS:
1) Concepte i aplicacions del desenvolupament sostenible.
2) Factors que incideixen sobre la conservació del medi ambient.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'ha analitzat les implicacions positives d'un desenvolupament sostenible.
b) S'han proposat mesures elementals encaminades a afavorir el desenvolupament sostenible.
c) S'han dissenyant estratègies bàsiques per a possibilitar el manteniment del medi ambient.
d) S'ha treballat en equip en la identificació dels objectius per a la millora del medi ambient.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Contribueix a l'equilibri mediambiental analitzant i argumentant les línies bàsiques sobre el desenvolu-
pament
sostenible i proposant accions per a la seua millora i conservació.

Unitat didàctica 11: interpretació de gràfics i estadística.

CONTINGUTS:
1) Interpretació d'un fenomen descrit mitjançant un enunciat, taula, gràfica o expressió analítica.
2) Funcions lineals. Funcions quadràtiques.
3) Estadística i càlcul de probabilitat.
4) Ús d'aplicacions informàtiques per a la representació, simulació i anàlisi de la gràfica d'una funció.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'ha expressat l'equació de la recta de diverses formes.
b) S'ha representat gràficament la funció quadràtica aplicant mètodes senzills per a la seua representa-
ció.
c) S'ha representat gràficament la funció inversa.
d) S'ha representat gràficament la funció exponencial.
i) S'ha extret informació de gràfiques que representen els diferents tipus de funcions associades a situ-
acions reals.
f) S'ha utilitzat el vocabulari adequat per a la descripció de situacions relacionades amb l'atzar i l'esta-
dística.
g) S'han elaborat i interpretat taules i gràfics estadístics.
h) S'han analitzat característiques de la distribució estadística obtenint mesurades de centralització i
dispersió.
i) S'han aplicat les propietats dels successos i la probabilitat.
j) S'han resolts problemes quotidians mitjançant càlculs de probabilitat senzills.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Interpreta gràfiques de dues magnituds calculant els paràmetres significatius de les mateixes i relacio-
nant-ho amb funcions matemàtiques elementals i els principals valors estadístics.

Unitat didàctica 12: Energia elèctrica

CONTINGUTS:
1) Electricitat i desenvolupament tecnològic.
2) Matèria i electricitat.
3) Magnituds bàsiques manejades en el consum d'electricitat: energia i potència. Aplicacions a l'entorn
de l'alumne.
4) Hàbits de consum i estalvi d'electricitat.
5) Sistemes de producció d'energia elèctrica.
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6) Transport i distribució de l'energia elèctrica. Etapes.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'han identificat i manejat les magnituds físiques bàsiques a tenir en compte en el consum d'electri -
citat en la vida quotidiana.
b) S'han analitzat els hàbits de consum i estalvi elèctric i establit línies de millora en els mateixos.
c) S'han classificat les centrals elèctriques i descrit la transformació energètica en les mateixes.
d) S'han analitzat els avantatges i desavantatges de les diferents centrals elèctriques.
e) S'han descrit bàsicament les etapes de la distribució de l'energia elèctrica des del seu gènesi a l'usu-
ari.
f) Es treballat en equip en la recopilació d'informació sobre centrals elèctriques a Espanya.
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Identifica els aspectes bàsics de la producció, transport i utilització de l'energia elèctrica i els factors
que intervenen en el seu consum, descrivint els canvis produïts i les magnituds i valors característics

Unitat didàctica 13: Circuits elèctrics

CONTINGUTS:
1) Elements d'un circuit elèctric.
2) Components bàsics d'un circuit elèctric.
3) Magnituds elèctriques bàsiques.

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE:
a) S'han identificat els elements bàsics d'un circuit senzill, relacionant-los amb els existents en la seua
vida quotidiana.
b) S'han posat de manifest els factors dels quals depèn la resistència d'un conductor.
c) S'han experimentat sobre circuits elementals les variacions d'una magnitud bàsica en funció dels
canvis produïts en les altres.
d) S'han realitzat esquemes de circuits elèctrics senzills interpretant les diferents situacions sobre els
mateixos.
i) S'han descrit i exemplificat les variacions produïdes en les associacions: sèrie, paral·lel i mixtes.
f) S'han calculat magnituds elèctriques elementals en el seu entorn habitual de consum.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Identifica els components bàsics de circuits elèctrics senzills, realitzant mesures i determinant els va-
lors de les
magnituds que els caracteritzen.

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques.

Les diferents unitats didàctiques descrites en l’apartat anterior es distribueixen de la següent manera

durant el curs:

MATÈRIA 1ª AVALUACIÓ 2ª AVALUACIÓ 3ª AVALUACIÓ

Tecnologia 1er ESO 1, 2 (1ª part) 3 2 (2ª part), 4

Tecnologia 2on ESO 1 (1ª part), 3 (1ª part) 2, 3 (2ª part) 1 (2ª part), 4, 5

Tecnologia 3er ESO 1 3 2, 4

Tecnologia 4t ESO 5, 1 3,4 2,6

Tecnologia Industrial I 5,4 1,2 3

Ciències Aplicades II 1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12

Programació_tecnologia_21_22.odt Pàgina 55 de 96



11 Elements transversals

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i es-
crita.

El Departament de Tecnologia per tal de fomentar i treballar la lectura comprensiva en els alumnes de-
dicarà uns 10 minuts en les sessions de classe, a la lectura dels continguts que s'estan treballant i els
enunciats de les activitats plantejades a classe. A més es dedicarà una sessió per unitat didàctica a la
realització d'una lectura d'un text d'actualitat sobre temes tecnològics amb una bateria de preguntes
per tal de potenciar i treballar la compressió lectora i l’expressió oral i escrita

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i la co-
municació.

Les tecnologies de la informació i de les comunicacions fan possible l’ús de l'ordinador per realitzar do-
cuments de text, presentacions multimèdia, simulacions, exercicis interactius, disseny de objectes, etc
en l'area de tecnologia, el que ens permet plantejar projectes i propostes de treball per enriquir la tasca
educativa i integrar les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a part pròpia de
Currículum de l’àrea i també com a eina educativa.

Al llarg del present curs, a banda dels continguts relatius a les TIC presents en el currículum, utilitza-
rem els següents programes com a suport a l’ensenyament de la resta de continguts:

• Crocodile: simulació de circuits elèctrics i electrònics.
• TinkerCad i arduino IDE: Per programació d'automats i control de robots.
• Google Sketchup: Dibuix vectorial en 3D
• CadStd: Dibuix en 2D.
• Libre Office: per a tractament de text, presentacions multimèdia i full de càlcul
• Pneusim: simulador de circuits pneumàtics

c) Emprenedoria.

La contribució de l’àrea de Tecnologia a l’emprenedoria té un objectiu fonamental: fer-li prendre consci-
ència de la necessitat de tindre iniciativa emprenedora, considerada no únicament com un conjunt de
qualitats i habilitats necessàries per crear una empresa, sinó com una actitud general que pot ser d’uti -
litat en les activitats professionals i també en la vida quotidiana. 
Els continguts de la matèria que tenen a vore amb l’emprenedoria fan referència al coneixement de di -
ferents professions i camps ocupacionals existents relacionats amb la informàtica, als conceptes bàsics
del treball, l’empresa i l’economia, i també a la pràctica de les habilitats personals lligades a la presa de
decisions i l’emprenedoria.
A banda dels continguts, també la metodologia usada en la matèria de Tecnologia contribueix al des-
envolupament de l’emprenedoria, concretament en els següents aspectes:

• Desenvolupament de l’autonomia i de la iniciativa personal, fomentant la presa de decisions, la
creativitat i la reflexió aplicades a la creació d’objectes tecnològics seguint el mètode del projec-
te tecnològic, activitat que, encara que bàsica, pot ser la llavor d’altres projectes futurs, fomen-
tant el lideratge, l’assumpció de responsabilitats, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de
portar endavant les accions, però també d’aprendre de les errades i d’assumir riscos, i ser ca-
paç de continuar aprenent de manera més eficaç i autònoma

• El treball en equip, que és un dels valors al qual es dóna actualment gran importància en dife-
rents àmbits. Moltes de les activitats de la matèria s’implementen per mitjà del treball en equip,
fomentant una actitud participativa, oberta i respectuosa; i fomentant també la cooperació i la
responsabilitat. Cal donar el màxim d’autonomia als grups per estimular les habilitats socials,
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l’intercanvi de coneixements, el treball cooperatiu i la resolució dialogada dels conflictes inter-
personals.

• El treball de les habilitats comunicatives també té molta importància, ja que l’alumnat ha de ver-
balitzar i contrastar idees amb els companys i companyes i ha d’arribar a acords per comunicar
després els continguts de forma unitària i consensuada. Cal esmentar que es preveu l’exposició
pública del projecte desenvolupat, la qual cosa ha de servir per treballar les estratègies per
captar l’atenció de l’audiència; els elements de la comunicació no verbal; la importància de la
presentació personal; la capacitat de comunicar les idees de manera amena, sintètica, atractiva
i original per tal de convèncer els altres; la fluïdesa i expressivitat en les interaccions orals; la
gestió i control del temps; la necessitat de l’assaig previ, etc. 

d) Educació cívica i constitucional.

La finalitat de l’Educació cívica i constitucional és proporcionar als alumnes un coneixement succint de
les normes que regeixen la nostra convivència i de les institucions polítiques, tant nacionals com euro-
pees; en aquest context, la matèria de Tecnologia contribueix sobretot en allò referit a les normes de
convivència, amb l'exposició oral de treballs, en els debats que es porten a terme dins d’un grup quan
es planifica la realització d’un projecte, aportant idees pròpies, respectant les dels demés i cosensuant
la manera de treballar al si del grup, respectant les diferències de qualsevol tipus que puguen haver
entre els seus components.

12  Activitats complementàries

El departament de Tecnologia no té previst fer enguany cap activitat complementària a causa del CO-
VID-19.

13 Avaluació de la pràctica docent a través d’indicadors  d'èxit.
A l’hora d’avaluar la pràctica docent, des del Departament considerem que els quatre aspectes que
hem de tindre en compte a l’hora de realitzar-la són:

1. La programació
2. L’atenció a la diversitat
3. Les activitats realitzades a l’aula i al taller
4. L’avaluació de l’alumnat

En cadascun d’aquests aspectes ens fixarem en uns indicadors que seran els que ens ajuden a realit-
zar la seua avaluació. Per a realitzar la recollida d’informació dels indicadors utilitzarem quatre rúbri-
ques, per tal que aquesta recollida d’informació siga el més objectiva possible.
Els indicadors presents en les rúbriques seran:
La programació:

• Al confeccionar la programació tinc en compte les característiques del context (recursos) i les
característiques de l’alumnat

• En la programació estan recollides de manera específica les competències fonamentals, els
continguts i els criteris d’avaluació de totes les matèries

• Consulte la programació al llarg del curs i, en cas necessari, anote i realitze les modificacions
necesàries

• Al començament de cada tema o de cada treball, proporcione als alumnes tota la informació
que necessiten (aspectes a treballar, objectius que es busquen, metodologia de treball, activi-
tats, i competències a desenvolupar i com es farà l’avaluació)

L’atenció a la diversitat:

• La meua programació recull l’atenció a la diversitat?

Programació_tecnologia_21_22.odt Pàgina 57 de 96



• Passe una prova al començament del curs escolar per conèixer la compossició de la classe?
• Llig els informes dels alumnes d’anteriors cursos?
• Tinc en compte la diversitat a l’hora d’organitzar la classe, de crear grups, etc?
• Planteje exercicis de diferent nivell en cada unitat i en els examens?
• Tinc en compte als alumnes que en els seus resultats s’allunyen de la mitjana (tant per baix

com per dalt)?

Les activitats:

• Treballlen els meus alumnes en classe alguna vegada en grup?
• Propose activitats obertes i/o  procedimentals?
• Propose activitats que faciliten el treball cooperatiu?
• Propose activitats per facilitar l'aprenentatge autònom?
• En la metodologia que aplique faig servir eines TIC?
• En algun moment de la classe fomente la participació dels alumnes?

L’avaluació:

• Abans de començar un tema o projecte, explique als alumnes com avaluaré?
• Per a l’avaluació utilitze diferents tipus de proves
• Una vegada acabada la unitat o projecte, també avalue els recursos i les activitats que he fet

servir
• Entre avaluacions, programe alguna prova de recuperació depenent dels resultats dels alum-

nes
• En l’avaluació tinc en compte diverses competències
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2. Programació d’Activitats marítimes

1 Introducció.

a) Justificació de la programació.
Al curs 2016-17 es va impartir per primera vegada en la Comunitat Valenciana i al centre la FPB d'Acti -
vitats Marítimo-pesqueres. Per tant, enguany és el quart any que s’imparteix el curs d’aquesta FPB. El
equip docent que imparteix el moduls especifics de la família professional Marítimo-pesquera és el res-
ponsable de la seua programació. (En cursos anteriors s'havien impartit ensenyaments relacionats amb
aquesta família professional (el PQPI “Activitats auxiliars i de suport al buc en port” i el PFQB del ma-
teix nom) però els havien integrat funcionalment a altres departaments, concretament el dep. de Biolo -
gia-Geologia (curs 2013-14) o al de Tecnologia (cursos 14-15 i 15-16).Aquets curs la FPB  d'Activitats
Marítimo-pesqueres petany al Departament de Tecnologia.

La programació de Activitats Maritím-pesqueres de la família professional Marítimo-pesquera del curs
2020-21 inclou els següents mòduls específics:

1r curs de FPB M:

A) Manteniment d'equips auxiliars en barques de pesca. (Codi: 3140)
B) Manteniment de motors en barques de pesca. (Codi: 3142)
C) Seguretat i primers auxilis en barques de pesca. (Codi: 3143)
D) Formació en centres de treball. (Codi: 3144, unitat formativa I)

2n curs de FPB M:

     E) Activitats en cobertes de barques de pesca. (Codi: 3138)
     F) Pesca amb palangre, arrossegament i cèrcol. (Codi: 3139)
     G) Pesca amb arts d'emmallament i marisqueig. (Codi: 3141)
     H) Formació en centres de treball. (Codi: 3117, unitat formativa II)

Es basa fonamentalment en la següent normativa:

Reial Decret 356/2014, de 16 de maig, pel que s'establixen set títols de Formació Professional Bàsica
del catàleg de títols dels ensenyances de Formació Professional.

DECRET 135/2014, de 8 d'agost,del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Pro-
fessional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7336 de 11.08.2014).

Així com el decret del Consell que estableix el currículum d'aquesta FPB, segons l’esborrany publicat a
la web de Conselleria a la redacció d'aquesta programació però que en la seua disposició final tercera
indica que els efectes del decret s'entendran referits a partir de l'inici dels processos d'escolarització
del curs 2016-17.

Cal tenir en compte també que en la programació didàctica de cada un dels mòduls s’incorporaran de
manera expressa les competències i continguts de caràcter transversal assenyalats en l’article 11 del
Reial Decret 127/2014 de 28 de febrer.

A més, quan l’alumnat està realitzant la FCT el professorat que imparteix els moduls especifics, dedica-
rem part de les hores a classes d’iniciació professional i promoció de la nostra família professional. 

b) Contextualització.
Els cicles de Formació Professional Bàsica constituïxen una oferta obligatòria i de caràcter gratuït que,
junt amb els objectius regulats amb caràcter general per a les ensenyances de Formació Professional
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en l’article 40.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, contribuiran com disposa l’article
40.2 de la citada normativa estatal, que l’alumnat adquirisca o complete les competències de l’aprenen-
tatge permanent.

Els mòduls professionals del Títol Professional Bàsic en Activitats Maritimopesqueres (Referent euro-
peu: CINE-3.5.3 (Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació) es corresponen amb les se-
güents unitats de competència acreditables:

Mòduls professionals Unitats de competència acreditables

1r

curs

3140.  Manteniment  d'equips
auxiliars en barques de pes-
ca 

UC0732_1 Realitzar  operacions bàsiques de manteniment de
màquines auxiliars i elements i equips del vaixell a flotació i en
sec.  

3142.  Manteniment  de  mo-
tors en barques de pesca 

UC0731_1 Realitzar  operacions  auxiliars  de manteniment  del
motor principal del vaixell i dels seus sistemes, i les guàrdies en
la càmera de màquines. 

3143. Seguretat i primers au-
xilis en barques de pesca 

UC0733_1 Actuar en emergències marítimes i aplicar las nor-
mes de seguretat en el treball. 

2n

curs
3138.  Activitats  en  cobertes
de barques de pesca 

UC0010_1 Contribuir a les operacions bàsiques de coberta en
una embarcació pesquera.

UC0011_1  Realitzar  les  guàrdies  de  navegació  i  govern  del
buc. 

3139.  Pesca  amb  palangre,
arrossegament i cèrcol

UC0012_1 Realitzar les activitats extractives de la pesca amb
palangre, arrossegament i cèrcol.

3141.  Pesca amb arts d'em-
mallament i marisqueig 

UC0734_1 Realitzar les activitats extractives de la pesca i
marisqueig a la superfície amb arts menors, nanses i equips de
marisqueig.

Qualificacions
professionals

Unitats  de  com-
petència  acredi-
tables

Certificat  pro-
fessionalitat

Unitats formatives /
Mòduls formatius

Activitats en pesca de pa-
langre,  arrossegament  i
cèrcol i en transport
marítim

MAP004_1 UC0010_1 
UC0011_1 
UC0012_1 
UC0733_1 

MAPN0210 MF0010_1
MF0011_1
UF1489,  UF1490
MF0733_1 

Activitats auxiliars de man-
teniment  de  màquines,
equips i
instal·lacions del buc

MAP229_1 UC0731_1
UC0732_1
UC0733_1 

MAPN0512 UF2649,  UF2650
UF2651,  UF2652
UF2653 MF0733_1

Activitats  en  pesca  amb
arts  d'emmallament  i  ma-
risqueig, i en transport ma-
rítim

MAP230_1 UC0010_1 
UC0011_1 
UC0733_1 
UC0734_1 

MAPN0110 MF0010_1
MF0011_1
UF1487,  UF1488
MF0733_1 

Les classes d’IP (o Iniciació Professional) les impartim basant-nos en el PAM (Pla d’Actuació per a la
Millora) del centre.

2. Objectius.
Els objectius del títol són:

a) Interpretar instruccions o ordres de treball relacionades amb les activitats de pesca, extracció de ma-
risc, transport marítim i auxiliars de manteniment de màquines i instal·lacions en bucs de pesca.
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b)  Desenvolupar  operacions  auxiliars  d'arranjament,  tasques de càrrega i  descàrrega relacionades
amb els bucs de pesca i auxiliars d'aqüicultura, que impliquen la identificació dels mitjans emprats i el
seu ús.
c) Desenvolupar operacions auxiliars  de maniobres d'aproximació,  fondeig,  atracament i  desatraca-
ment de barques de pesca, que impliquen la identificació dels mitjans emprats i el seu ús.
d) Desenvolupar operacions relacionades, amb la manipulació i conservació de productes de pesca i
aqüícoles, que impliquen la identificació dels productes de pesca i les normes de manipulació.
e) Desenvolupar activitats relacionades amb les guàrdies de navegació en bucs de pesca, identificant
obligacions del mariner de guàrdia i mitjans emprats en l'observació.
f) Realitzar les activitats auxiliars relacionades amb la preparació, l'amollada i virat dels aparells de pa-
langre, arts d'arrossegament, arts menors, i equips de marisqueig i arts de cèrcol, en vaixells de pesca.
Identificant els mitjans i ús.
g) Realitzar operacions auxiliars de conservació en aparells de palangre, arts d'arrossegament, arts
menors, equips de marisqueig i arts de cèrcol, nanses.
h) Realitzar activitats relacionades amb la prevenció i lluita contra incendis, abandonament de vaixell i
supervivència, suport de primers auxilis a bord de bucs de pesca, i de prevenció de riscos laborals.
i) Conèixer els sistemes i components de tràfec de combustible, olis, aigua, sistema de buidatge i nete-
ja de sentines en vaixells de pesca. Identificant components i descriure'n el funcionament i precaucions
a considerar en el seu ús.
j) Realitzar les activitats auxiliars relacionades amb el manteniment i vigilància del motor principal i els
sistemes auxiliars de la cambra de màquines, amb les parts principals del casc del vaixell pesquer,
descrivint les necessitats de manteniment auxiliar del vaixell a flotació, en dic i en sec.
k) Comprendre els fenòmens que esdevenen en l'entorn natural  mitjançant el coneixement científic
com un saber integrat, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar i resoldre problemes bà-
sics en els diversos camps del coneixement i de l'experiència.
l) Desenvolupar habilitats per a formular, plantejar, interpretar i resoldre problemes, aplicar el raona-
ment de càlcul matemàtic per desenvolupar-se en la societat, en l'entorn laboral i gestionar els seus re-
cursos econòmics.
m) Identificar i comprendre els aspectes bàsics de funcionament del cos humà i posar-los en relació
amb la salut individual i col·lectiva i valorar la higiene i la salut per permetre el desenvolupament i afi -
ançament d'hàbits saludables de vida en funció de l'entorn en què es troba.
n) Desenvolupar hàbits i valors d'acord amb la conservació i sostenibilitat del patrimoni natural, com-
prenent la interacció entre els éssers vius i el medi natural per valorar les conseqüències que es deri -
ven de l'acció humana sobre l'equilibri mediambiental.
o) Desenvolupar les destreses bàsiques de les fonts d'informació utilitzant amb sentit crític les tecnolo-
gies de la informació i de la comunicació per obtenir i comunicar informació en l'entorn personal, social
o professional.

Els objectius de les classes d’IP són:

1. Contribuir a evitar el abandó primerenc de l’escolarització de l’alumnat d’ESO del centre.
2. Promocionar el cicle formatiu d’Activitats Marítimopesqueres.

3 Competències.
3.1 Competència general del títol

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar activitats bàsiques de navegació, pesca, i
de servei a la sala màquines de vaixells de pesca, operant amb la qualitat indicada, observant les nor -
mes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de forma
oral i escrita en castellà i en valencià així com en alguna llengua estrangera.

3.2 Competències del títol

Les competències professionals, personals, socials i les competències per l'aprenentatge permanent
d'aquest títol són les que es relacionen a continuació:
a) Realitzar activitats d'arranjament, tasques de càrrega i descàrrega, manipulació i conservació de
productes de pesca i aqüícoles en vaixells de pesca i de aqüicultura.
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b) Preparar els equips de pesca, arts menors, nanses, equips de marisqueig, i condicionar la coberta
en vaixells de pesca o auxiliars d'aqüicultura, segons necessitats de pesca i instruccions rebudes.
c) Realitzar les activitats d’amollada i virada dels aparells de palangre, arts d'arrossegament, arts me-
nors, i equips de marisqueig i arts de cèrcol, en vaixells de pesca.
d) Realitzar les activitats de desemmalle, buidatge, classificació i conservació de captures de pesca i
marisc.
e) Realitzar les activitats requerides per conservar i mantenir en bon ús les arts de pesca, nanses i
equip de marisqueig en vaixells de pesca.
f) Realitzar activitats relacionades amb les guàrdies de navegació i amb maniobres d'aproximació, fon-
deig, atracament i desatracament de vaixells de pesca o d'aqüicultura.
g) Realitzar activitats, en el lloc assignat pel pla d'emergències del vaixell, en els exercicis d'abandona-
ment de vaixell i supervivència, prevenció i lluita contra incendis, de suport i de primers auxilis.
h) Fer trasbalsos de combustible, olis i aigua des dels tancs principals als tancs d'ús diari del motor
principal i serveis auxiliars, així com operacions de buidatge i neteja de sentines, evitant la contamina-
ció marina.
i) Preparar el motor principal i serveis auxiliars per a la posada en marxa, maniobres i funcionament
permanent.
j) Comprovar, durant la navegació, els paràmetres de funcionament del motor principal i sistemes auxi-
liars de la cambra de màquines, així com el seu correcte funcionament.
k) Realitzar les activitats auxiliars de manteniment general del casc i elements de coberta, amb el vai-
xell a flotació, en dic, o en sec.
l) Realitzar les activitats auxiliars de manteniment del motor principal i els sistemes auxiliars de la cam-
bra de màquines, durant la navegació i en estades de parada.
m) Resoldre problemes predictibles relacionats amb el seu entorn físic, social, personal i productiu, uti -
litzant el raonament científic i els elements proporcionats per les ciències aplicades i socials.
n) Actuar de manera saludable en diferents contextos quotidians que afavoreixen el desenvolupament
personal i social, analitzant hàbits i influències positives per a la salut humana.
ñ) Valorar actuacions encaminades a la conservació del medi ambient diferenciant les conseqüències
de les activitats quotidianes que puguen afectar l'equilibri del mateix.
o) Obtenir i comunicar informació destinada a l'autoaprenentatge i al seu ús en diferents contextos del
seu entorn personal, social o professional, mitjançant recursos al seu abast i els propis de les tecnolo-
gies de la informació i de la comunicació.
p) Actuar amb respecte i sensibilitat cap a la diversitat cultural, el patrimoni historicoartístic i les mani -
festacions culturals i artístiques, apreciant el seu ús i gaudi com a font d'enriquiment personal i social.
q) Comunicar-se amb claredat, precisió i fluïdesa en diferents contextos socials o professionals i per di-
ferents mitjans, canals i suports al seu abast, utilitzant i adequant recursos lingüístics orals i escrits pro-
pis del castellà i valencià.
r) Comunicar-se en situacions habituals tant laborals com personals i socials utilitzant recursos lingüís-
tics bàsics en llengua estrangera.
s) Fer explicacions senzilles sobre esdeveniments i fenòmens característics de les societats contempo-
rànies a partir d'informació històrica i geogràfica a la seua disposició.
t) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en la
seua activitat laboral, utilitzant les ofertes formatives al seu abast i localitzant els recursos mitjançant
les tecnologies de la informació i la comunicació.
u) Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris de quali-
tat i eficiència en el treball assignat, i efectuant de manera individual o com a membre d'un equip.
v) Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant els altres i cooperant amb ells,
actuant amb tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les tasques i com a mitjà de
desenvolupament personal.
w) Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per informar-se, comunicar-se, aprendre
i facilitar les tasques laborals.
x) Relacionar els riscos laborals i ambientals amb l'activitat laboral amb el propòsit d'utilitzar les mesu-
res preventives corresponents per a la protecció personal, evitant danys a les altres persones i en el
medi ambient.
y) Desenvolupar les tècniques de la seua activitat professional assegurant la eficàcia i la qualitat en el
seu treball, proposant, si escau, millores en les activitats de treball.
z) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal
que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
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Pel poc temps de duració de les classes d’IP s’iniciarà l’adquisició de les competències més bàsiques
dels mòduls del 1r curs del cicle.

4. Continguts.

Continguts dels mòduls de 1  r   curs:  

A) Mòdul professional: Manteniment d'equips auxiliars en barques de pesca.
     Codi: 3140. Durada: 235 hores. 

1. Operacions auxiliars de reparació i substitució dels elements avariats en els equips de la sala de mà-
quines.

. Interpretació de croquis i esquemes auxiliars d'elements i peces del motor principal i elements au-
xiliars.
. Instruments de mesura identificació i ús.
. Recuperació de peces desgastades i trencades de fàcil recuperació. Operacions de mecanitzat.
. Operacions auxiliars de neteja, manteniment bàsic i substitució d'elements del motor principal i sis-
temes auxiliars. Importància del segell mecànic.
. Importància del compliment pla de manteniment establert.
. Operacions auxiliars de desmuntatge i muntatge de components del motor principal i sistemes au-
xiliars. Ús d'eines i estris requerits.
. Operacions auxiliars de manteniment.
. Mantingut els equips i eines del taller. Importància del bon estat d'ús.
. Protecció del medi marí i els seus recursos. 

2. Operacions auxiliars de manteniment dels elements mecànics del vaixell relacionats amb el casc i
coberta, a flor d'aigua i en sec:

. Materials emprats en les operacions de manteniment. Identificació i característiques generals. Me-
tàl·lics. No metàl·lics. Pintures.
. Equips i ferramentes, Identificació, ús i manteniment, bon ús.

- Bàsics del taller
- Empleats per mantenir el casc i coberta
- Soldadura
- Mecanitzat manual
- Picat o rascat, raspallat i pintat.

. Màquines i instal·lacions en coberta de vaixells de pesca. Generalitats. Molinets, cabrestants, pals
potències i haladors.
. Preparació del casc, coberta i elements per al pintat. Tractament de neteja i anticorrosió.
. Pintat dels elements. Requeriments de pintat en funció de la seva situació. Mitjans requerits.
. Operacions auxiliars de comprovació i substitució dels zines de protecció catòdica.
. Operacions auxiliars de desmuntatge, neteja i muntatge de les vàlvules de presa de mar, filtres de
fons i vàlvules de descàrrega a la mar. Pianos o col·lectors de vàlvules. Empaquetadores.
. Neteja dels projectors de sondes, corredissa i sonars. Precaucions a prendre. 
. Operacions auxiliars de comprovació del segellat entre la botzina i l'eix porta-hèlix.
. Operacions auxiliars de desmuntatge i muntatge d'elements implicats en el manteniment bàsic de
les instal·lacions generals i equips de la sala de màquines: bombes, depuradores, generadors elèc-
trics ...
. Operacions bàsiques de mecanització (llimat, roscat, reblat, trepat, esmerilat, ...., aplicables a les
reparacions d'equips de la sala màquines, casc i coberta emprant els equips i eines requerides.
. Identificació dels equips i elements emprats en soldadura elèctric.
. Soldadura per gas; Cort oxigas. Precaucions d'ús. 

3. Preparació dels equips de soldadura per arc elèctric i oxiacetilènic:
. Identificació dels components. Funció.
. Selecció i muntatge d'accessoris segons les operacions a realitzar.
. Regulació dels paràmetres i regulació de les intensitats.
. Tipus d'elèctrodes. Selecció. D'intensitat de corrent.
. Pressions i flama del bufador.
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. Dispositius de seguretat en els equips de soldadura.

. Normes de seguretat en la soldadura.

. Procés de soldadura:

. Soldadura tou.

. Soldadura de xapa i perfils amb arc elèctric.

. Soldadura de xapa i perfils amb gas.

. Neteja, lubricació i manteniment de primer nivell dels diferents equips de soldadura.

. Ordre i neteja en l'àrea de treball.

. Mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals en les operacions de soldadura.

4. Operacions bàsiques de mecanització:
. Taller de mecanitzat.
. Eines i equips manuals. Identificació. Ús.
. Mitjans específics per a aixecament i trasllat d'elements a la sala de màquines. Ús i funcionament.
. Procediments d'estirat, aplanat, corbat i doblegat de perfils i xapes.
. Màquines manuals. Funcionament. Ús.
. Tècniques de mecanitzat per arrencada encenall i conformat.
. Operacions bàsiques de mecanització en reparacions d'equips de sala de màquines, casc i cober-
ta.
. Fases dels processos de mecanitzat bàsic segons material i tècnica. Ordre d'execució. Optimitza-
ció dels recursos.
. Ordre i neteja en l'àrea de treball. 

5. Especificacions de prevenció de riscos laborals i  mediambientals  aplicables a les operacions de
manteniment de sistemes auxiliars de i elements i equips del vaixell a flotació i en sec.

. Senyalització de seguretat en la cambra de màquines.

. Quadre d'obligacions i consignes en casos d'emergència.

. Riscos professionals i factors de risc derivats de l'activitat.

. Especificacions de prevenció de la contaminació del medi marí.

. Recollida, classificació i emmagatzematge de residus.

. Ús del Llenguatge normalitzat (OMI).

. Maneig segur de les eines i utillatges emprats en les operacions de manteniment. Precaucions.

. Moviments de pesos. Precaucions.

. EPIS empleats: casc, genolleres, guants, armilla salvavides, calçat antilliscant. ulleres Característi-
ques i ús.
. Estanquitat a pesquers, portes de desguàs i tancament de portes i altres obertures.
. Elements de seguretat col·lectius en sala màquines: extintors, mànegues contra incendis.

B) Mòdul professional: Manteniment de motors en barques de pesca.
     Codi: 3142. Durada: 210 hores. Continguts:

1. Sistemes i instal·lacions auxiliars d'aigua, combustible i olis:
. Interpretació dels plànols de sistemes auxiliars, els sistemes i els seus components.
. El procés de tràfec de fluids i l'ús dels sistemes.
. Posada en marxa, dels sistemes. Precaucions establertes en el procediment (nivells, temperatu-
res, vàlvules obertes i tancada, cabals. Parada i condicions finals.
. Especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables durant els trasbalsos
de fluids.
. Lectura de capacitats dels tancs de fluids, emprant les taules de capacitats.
. Posada en marxa de "bombes". Importància del control de consum elèctric, pressió d'aspiració i
descàrrega. Mantenint del cabal i pressions.
. Manteniment del funcionament de vàlvules i equips dels sistemes de trasbals. 

2. Sistema depuració combustible i oli:
. Depuradores d'oli i combustible. Constitució. Identificació. Funcionament general. Tret neteja. En-
cebament. Operacions de neteja.
. Procés de desmuntatge i muntatge de components de la depuradora.
. Posada en servei.
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. Seguretats. Comprovació funcionament. Auto-neteja.
3. Preparació del motor principal, sistemes associats i els sistemes auxiliars per a situacions de manio-
bra, i situació estable de navegació:

. Funcionament general dels motors tèrmics de combustió interna.

. Identificació dels components principals del motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars. Funciona-
ment.
. Anomalies més importants que es produeixen en el funcionament del motor principal i sistemes au-
xiliars.
. Circuit d'arrencada. Identificació components. Funcionament general.
. Circuit de greixatge del motor principal i circuits auxiliars de lubricació. Funcionament. Identificat
els elements.
. Circuit de refrigeració del motor principal i circuits auxiliars. Funcionament. Identificat els elements.
. Paràmetres de funcionament del motor principal i dels sistemes auxiliars. Comprovació.
. Vàlvules i elements de control mecànic. Constitució Manteniment.
. Anomalies principals que poden donar-se en el funcionament del motor principal i sistemes auxili -
ars.
. Importància del greixatge i refrigeració dels elements del motor principal i dels sistemes auxiliars.
Comprovacions.

4. Operacions de vigilància i comprovació de la sala de màquines:
. Funcions del mariner de màquines.
. Nomenclatura d'equips i maquinària en espanyol i anglès.
. Aspectes generals de guàrdia i ordres al mariner de màquines en espanyol i anglès.
. Paràmetres i aspectes s'han de comprovar en el motor principal. Sistemes de lubricació / refrigera-
ció; Aire / refrigeració, Aigua / refrigeració. Instruments de control. Lectura.
. Paràmetres i aspectes s'han de comprovar en el sistema d'aire per a serveis: Funcionament com-
pressor. Pressió. Nivell oli, canvi filtres. Vàlvules. Dipòsit, purgat aire del sistema serveis. Operaci-
ons de manteniment. Instruments de control. Lectura.
. Motors elèctrics i bombes. Comprovació del funcionament. Estat dels coixinets i turbines. Vibraci-
ons.
. Servomotor. Identificant components. Funcionament general. Paràmetres a comprovar durant el
funcionament.
. Tancs de segellat entre la botzina i l'eix porta-hèlix. Funcionament.
. Generador d'aigua. Identificació components. Funcionament general. Operacions de manteniment.
. Sistema de fred. Identificació components. Funcionament general. Operacions de manteniment.
. Sistema de buidatge sentines. Identificació components. Funcionament general. Operació de bui-
datge. Operacions de manteniment.
. Hidròfor. Funcionament. Cambra d'aire.
. Sistema aigua sanitària. Components. Funcionament.
. Operacions generals a realitzar a la sala de màquines durant maniobra i navegació.
. Alarmes acústiques i visuals més importants de la sala de màquines. Identificació.
. Actuacions a realitzar en cas d'alarmes d'emergència, crítiques i generals de la sala màquines.
. Importància del canvi de tancs de combustible d'ús diari i el seu emplenat. Efecte en l'estabilitat.
. Generadors de vapor. Constitució. Identificació components. Funcionament general. Paràmetres a
controles. Manteniment de sistemes auxiliars.
. Tancs de segellat entre la botzina i l'eix porta-hèlix, funcionament.
. Quadre d'obligacions i consignes en casos d'emergència. Vies d'evacuació.
. Protocol de comunicacions a la sala màquines. Sistemes de comunicació interns de la sala màqui -
nes i amb l'exterior.

5. Operacions de manteniment auxiliar de la sala de màquines. Ús d'equips i mitjans requerits:
. Eines bàsiques del taller (claus, tornavisos, martells, eines per tallar, girar i colpejar, extractors, en-
tre d'altres). Identificació. Utilització.
. Ús d'eines i equips en les operacions bàsiques de manteniment a la sala màquines. Precaucions a
prendre en l'ús d'equips i eines requerides.
. Mitjans específics emprats per aixecament i trasllat d'elements a la sala de màquines. Ponts grua.
Ús i funcionament
. Femelles hidràuliques. Mitjans auxiliars de fixació
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6. Especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables a les operacions d'ope-
racions de manteniment en el motor principal i sistemes auxiliars de la sala de màquines:

. Senyalització de seguretat en la cambra de màquines.

. Llenguatge normalitzat (OMI).

. Quadre d'obligacions i consignes en casos d'emergència.

. Recollida, classificació i emmagatzematge de residus.

. Riscos professionals i factors de risc derivats de l'activitat.

. Maneig segur de les eines i utillatges emprats en les operacions de manteniment. Precaucions.

. Moviments de pesos. Precaucions.

. EPIS empleats: casc, genolleres, guants, calçat antilliscant. Característiques i ús.

. Elements de seguretat col·lectius en sala màquines: extintors, mànegues contra incendis.

. Protecció del medi marí i els seus recursos.

C) Mòdul professional: Seguretat i primers auxilis en barques de pesca.
     Codi: 3143. Durada: 80 hores. Continguts:

1. Abandonament de vaixell i supervivència en la mar:
. Seguretat i salut en les feines de la pesca
. Perills per moviment i acceleracions, superfícies relliscoses.
. Quadre orgànic. Tipus d'emergències. Classes de vaixells de pesca
. Dispositius salvavides del vaixell. Equip de protecció personal i de les embarcacions de supervi-
vència.
. Procediment d'abandonament de vaixell. Senyals i alarmes.
. Radiobalisa. Activació manual.
. Principis de supervivència: Necessitat de posar-se roba d'abric, armilles salvavides o vestit de su-
pervivència i immersió. Ús de llanternes.
. Procediment de llançament basses i bots salvavides. Actuacions en el mar i a bord de les embar-
cacions de supervivència. Principals perills per als supervivents.
. Senyals pirotècniques de socors. RLS per satèl·lit i RESAR.
. Falses alertes de socors. Mesures a prendre. 

2. Prevenció i lluita contra-incendis:
. Quadre orgànic. Mesures i comportaments que s'han d'adoptar en aquest tipus d'emergència, en
relació amb el tipus de senyal que es fa servir. Individual i col·lectius, segons quadre orgànic.
. Dispositius de lluita contra incendis. Vies d'evacuació en cas d'emergències. Identificació i localit -
zació.
. Símbols OMI contra incendis. Interpretació.
. Procés de combustió i riscos que es produesquen i propague un incendi. Triangle de foc. Classifi -
cació dels incendis.
. Mesures que s'han d'adoptar a bord dels vaixells en cas d'incendi.
. Procediments d'extinció d'incendis i classificació dels agents extintors.
. Equips de lluita contra incendis. identificació. Ús Ubicació a bord.
. Equip de protecció personal i l'equip respiratori per a la lluita contra incendis i operacions de res-
cat. Identificació. Ús.

3. Primers auxilis en el buc:
. El cos humà. Estructura i funcionament.
. Procediment de valoració inicial de la possible víctima d'accident. Tècniques exploratòries bàsi-
ques.
. Constants vitals. Freqüència cardíaca / pols, freqüència respiratòria i temperatura. Presa de valors.
. Asfíxia i parada cardíaca. Actuacions.
. Hemorràgies, tipus i l'actuació.
. Ferides i cremades, tipus. Actuació requerida.
. Traumatismes que es poden produir i el tractament que s'ha de donar. Importància del posiciona-
ment dels accidentats. Tractament dels possibles accidentats. Traslladat la víctimes.
. Material sanitari a bord. Ús general. Administració de medicaments i farmacioles a bord:
- Diferència entre el concepte de principi actiu i nom comercial.
- Forma correcta d'administració de medicaments per les diferents vies.
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- Importància de les incompatibilitats entre medicaments, efectes secundaris i caducitat dels matei-
xos.
- Importància de l'asèpsia.

D) Mòdul professional: Formació en centres de treball. 
      Codi: 3144. Unitat Formativa I. Durada: 80 hores. Continguts:

1. Operacions auxiliars de maniobra a bord de vaixell de pesca.
. Procés de maniobra. Operacions. Ús d'elements.
. Preparació dels caps, cables, cadenes, defenses i altres elements per a les maniobres.
. Nucs. Ocupació.
. Aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals i de seguretat en les diferents operacions
de les maniobres a coberta.

2. Maniobres d'amollada i virada d'arts i/o de palangres.
. Preparació de l'equip auxiliar, maquinetes, carretell, haladors i ganxo de tir per l'operació de deixat
anar.
. Manejat de l'equip auxiliar, maquinetes, carretell, haladors i ganxo de tir, durant l'operació de dei-
xat anar. Instruccions de treball.
. Especificacions de prevenció de riscos laborals i de seguretat aplicables a les maniobres de amo-
llada i virada d'arts de cèrcol

3. Preparació de sistemes i instal·lacions auxiliars d'aigua, combustible i olis del motor principal i siste -
mes auxiliars per a navegació.

. Interpretació de plànols dels sistemes auxiliars i d'altres sistemes de la sala màquines. Identificació
i ubicació dels seus components.
. Sondeig de tancs. Taules de capacitats de tancs de fluids per obtenir capacitats, en funció de les
lectures de les sondes obtingudes.
. Posada en funcionament del motor principal. Preparació del motor i els sistemes auxiliars de com-
bustible, lubricació i refrigeració: aigua, oli i aire.
. Especificacions de prevenció de riscos laborals i de seguretat aplicables en la preparació dels sis-
temes auxiliars.

4. Operacions de manteniment d'ús en el motor principal i sistemes auxiliars de la sala de màquines.
. Identificació d'equips i mitjans emprats en manteniment Ús. Condicions de transport i  manteni -
ment.
. Operacions bàsiques de manteniment (neteja de components, refrigeradors, bombes, purificado-
res, canvis de filtres, entre altres) en equips de la sala màquines i coberta.
. Especificacions de prevenció de riscos laborals i de seguretat aplicables a les operacions de man-
teniment.

5. Operacions de vigilància i comprovació del funcionament d'equips de la sala de màquines.
. Operacions de control habituals a la sala de màquines durant navegació i maniobra.
. Paràmetres a controlar. Lectura. Possibles errors.
. Importància del registre de lectures i valoració dels paràmetres de funcionament del motor principal
i serveis auxiliars de la sala de màquines.
. Elements de comunicació empleats amb l'oficial de guàrdia durant la navegació i maniobres.
. Especificacions de prevenció de riscos laborals i de seguretat aplicables a les operacions de vigi -
lància durant la navegació i maniobres.

6. Exercicis d'abandonament vaixell, supervivència i contra incendis realitzats en el vaixell.
. Aplicació del protocol establert en funció dels exercicis realitzats.
. Execució de les operacions assignades pel quadre d'emergència.
. Recollida d'equips i mitjans utilitzats.

Continguts dels mòduls de 2  n   curs:  
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E) Mòdul professional: Activitats en cobertes de barques de pesca.
     Codi: 3138. Durada: 120 hores. 

1. Elements i equips del buc:
. Definició de vaixell. Parts principals del vaixell: babord, estribord, proa, popa, amures i aletes. 
. Dimensions principals, Descripció de la seua estructura. Cobertes i cellers.
. Obra viva i obra morta. Calats, elements fixos i mòbils.
. Cordam: eixàrcia ferma i de labor.
. Caps i cables.
. Generalitats sobre caps i filferros. Composició i les seves parts.
. Operacions amb caps i filferros: nusos, gasses, ajustes i costures.
. Àncores, ruixons, cadenes i cables.
. Vocabulari nàutic-pesquer: calar, ralinga, halador, tambor, gafa, aparells, desemmallar, tralla, pun-
ta un cap «chicote», amollar, virar, balisa, pantalà, amures, aletes, proa, popa, estribord, babord,
llanci, arribar, estibar, escora, arranjar, abossar.

2. Operacions auxiliars d’arranjat, càrrega i descàrrega en barques de pesca i auxiliars aqüícoles:
. Estris de treball: Pallets, caps, cables, tensors, grillons, ganxos, cadenes, sàrries, eslingues, bo-
cells o corrioles (en castellà «motones»), quadernals, pasteques, entre d'altres. Identificació i ús.
. Equips de càrrega / descàrrega: Puntals, grues, llanternons, aparells de càrrega, maquinetes, ca-
brestants. Identificació i ús.
. Operacions de càrrega i descàrrega. Característiques i ús.
. Moviment de pesos a bord. Embarcament, desembarcament i estiba: del peix, de l'art de pesca i
de pertrets i provisions. Efectes al centre de gravetat i estabilitat transversal del vaixell.
. Nusos i Costures. Descripció i execució. Manipulació del peix i marisc, a la virada i després de la
virada.
. Peix i Marisc: Identificació principals peix i marisc. Condicions de conservació.
. Estiba i conservació del peix i marisc.
. Salmorres i gels. Característiques. Ús.
. Neveres, congeladors. Safates. contenidors, caixes de peix. Característiques i ús.
. Normes higienicosanitàries sobre manipulació de productes pesquers. 

3. Govern del buc, serveis de guaita i guàrdia:
. Rumbs: definició i classes.
. Utilització bàsica de compassos magnètics i girocompàs.
. Mesura del rumb: circular, quadrantal i quartes.
. Ordres de timó. En espanyol i anglès. Canvi de pilot automàtic a manual i viceversa.
. Vocabulari normalitzat de navegació marítima (espanyol i anglès).
. Deures del guaita.
. Ús de sistemes de comunicació.
. Guàrdies amb: Temps clar; Visibilitat reduïda; Aigües costaneres; Trànsit intens. Relleu de guàrdia.
. Navegació amb pràctic a bord.
. Influència de les condicions meteorològiques en el rumb.
. Guàrdia a port.
. Operacions d'emergència a bord. Actuacions.
. Nocions sobre el Reglament Internacional de Senyals (senyals acústics, llums i altres objectes).

4. Operacions auxiliars de maniobra en coberta de vaixells de pesca:
. Estris de treball. Bosses i tiradors. Identificació. Ús.
. Maquinària de coberta: Molinets, Cabrestants, gigre, carretell, haladors i plomes. Identificació. Ús.
. Elements auxiliars: caps, cables, cadenes, defenses i altres elements per a les maniobres diver-
ses. Identificació. Ús.
. Operacions auxiliars de maniobra. Tipus de nus requerit per l'operació.
. Execució dels nusos.

5. Manteniment en ús de la coberta de vaixells de pesca:
. Manteniment del vaixell: rascat, raspallat i pintat de superestructures.
. Procés de neteja a coberta, les precaucions a prendre. Mitjans i equips emprats. Identificació i ús
dels productes requerits.
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. Procés de greixatge de la maquinària i equips de coberta. Les precaucions requerides i caracterís -
tiques generals dels lubricants.
. Operacions de manteniment de coberta (picat o rascat, raspallat i pintat) característiques de les
pintures. La seva ocupació i precaucions.
. Normes de prevenció de riscos laborals en les activitats de neteja, greixatge i / o lubrificació, rascat
i pintat.

6. Maniobres del buc:
. Molinet: àncores i ruixons.
. Maneig de gigres i maquinetes. Donar i deixar anar amarres. Abossar caps i estatges encapillar i
desencapillar caps i estatges en norais, bites, cornamuses i pilons. Maniobres bàsiques d'atracada,
desatracada, fondeig i remolc.
. Amarres. Denominació segons la seva posició en el vaixell.
. Expressions comunes utilitzades durant les maniobres. Maniobres bàsiques amb els vaixells auxili-
ars d'aqüicultura.

7. Especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables a les tasques de coberta
en barques de pesca:
. Riscos professionals i factors de risc derivats de l'activitat.
. Maneig segur dels caps, cadenes i cables. Precaucions.
. EPIS empleats: casc, ulleres, genolleres, guants, armilla salvavides, vestit de neoprè, escarpins, cal-
çat antilliscant. Característiques i ús.
. Elements de seguretat col·lectius en coberta: Anelles salvavides, extintors, mànegues contra incen-
dis, basses salvavides.

F) Mòdul professional: Pesca amb palangre, arrossegament i cèrcle.
     Codi: 3139. Durada: 180 hores. 

1. Preparació de maniobres de llargada i virada per a ús dels arts de cèrcol, arrossegament i apa-
rells d'hams:
. Components que intervenen l'ocupació d'arts d'encerclament. Descripció del seu ús: Flotadors, bo-
ies, cales, beines, suros, ploms, peus de gall, baules d'escapament, draps de xarxa, navalla, agulla,
fil, calibrador, terme, cable, anelles, politja motriu d'acció hidràulica, carretell d'estiba de jareta, tam-
bor pasteques, embarcació auxiliar. Identificació.
. Components que intervenen en la pesca amb arts d'arrossegament. Descripció del seu ús: draps
de xarxa, agulla, fil, calibrador, terme, cable semifilat, malletes, serra, caló, campana semiesfèrica,
vents peus de gall, flotadors, ploms, diàbolos, portes d'arrossegaments, sabatilles, tangons, paste-
ques, estibadors de cable, tambor, hidràulic d'estiba de xarxa, maquineta. Identificació.
. Components que intervenen l'ocupació d'aparells d'ham. Descripció del seu ús. ham, llinya, terme,
braçolada, mosquetó, giratori, boia, boia emissora, llasts, ruixons, maquineta palangre, tambor d'es-
tiba. Identificació.
. Haladors i llançadores. Identificació. Característiques. Funcionament.
. Maquinetes i sistemes mecànics i hidràulics de les dragues. Identificació. Característiques. Funcio-
nament.
. Preparació dels estris de treball. l'aparell o art de pesca segons característiques de l'espècie a
capturar.
. Tipus de encarnat de nansa. Característiques. Preparació.
. Operacions amb caps i filferros. Nusos. Tipus i ús. Utilització de ganxos en captures de peces
grans les que es desprenen durant el virat. Tractament i manipulació.

2. Amollat i virat de palangres:
. Aparells de palangre. Tipus i descripció.
. Encarnat del palangre. Importància de l'esquer en funció del tipus de pesca.
. Cures amb l'aparell. Col·locació de boies, cales, braçolades i llasts. Reposició d'hams.
. Deixat anar i virat del palangre. Procediment. Importància del fons de treball i condicions atmosfèri-
ques.
. Procediment d'amollada i virada del cèrcol, considerant el fons de treball i condicions atmosfèri -
ques.
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3. Precaucions amb l'ús de haladors.
. Precaucions a tenir en compte durant el deixat anar i virat. per evitar riscos a les tripulacions i
danys als arts, nanses o equips de marisqueig si s'enganxen al fons.
. Indicacions de maniobra.
. Tipus de captures. Identificació. Tractament. Classificació.
. Desenganxament d'hams.

4. Amollat i virat d'arts de cèrcol:
. Equip auxiliar, maquinetes, carretell, haladors i ganxo de tir. Identificació. Característiques. Funcio-
nament.
. Art d'encerclament. Estiba. Sàgola o estrenyedor (cast. «Jareta»). Anelles.
. Preparació de l'equip auxiliar. maquinetes, carretell, haladors i ganxo de tir per l'operació de deixat
anar.
. Procediment d'amollada i virada del palangre. considerant el fons de treball i condicions atmosfèri -
ques. Precaucions amb l'ús del haladors. Subjecció de tirs i calones. Virada de la jareta i xarxa.

5. Maniobra d'encerclament. Embarcació auxiliar.
. Precaucions a tenir en compte en el maco d'equip auxiliar, maquinetes, carretell, haladors i ganxo
de tir durant el deixat anar i virat.
. Indicacions de maniobra.
. Tipus de captures. Identificació. Tractament. Classificació.
. Utilització del salabre. Embuts / Tremuges i canaletes.

6. Ocupació d'arts d'arrossegament:
. Atenent a l'espècie a capturar, tipus d'art a usar: de fons o bentònics, de gran obertura vertical i de
profunditat regulable.
. Operacions de deixat anar i virada de l'art d'arrossegament. Característiques. Importància del fons
de treball i de les condicions atmosfèriques.
. Preparació de les operacions de amollada i virada de l'art d'arrossegament.
. Maquinetes, carretell, portes, cables de fixat, estrops i aparells. identificació. Funcionament. Ma-
neig.
. Maniobres amb cables i malletes. Mesura i marcatge.
. Procediment d'amollada i virada de l'art d'arrossegament considerant el fons de treball i condicions
atmosfèriques. Precaucions a prendre en el maneig d'equips i mitjans.
. Precaucions amb l'ús del halador.
. Importància de la seguretat en el maneig de maquinetes. Indicacions de maniobra.
. Tipus de captures. Identificació. Tractament. classificació 

7. Desemmalle, buidatge i conservació de captures:
. Envasos o vivers. Característiques. Preparació. Importància de les condicions higièniques, per re-
bre la captura.
. Desemmallat o extracció del peix o el marisc. Precaucions a prendre per evitar el seu deteriora-
ment i danys en les persones.
. Recollida i emmagatzematge de l'art. Neteja i Clarejat. Condicions emmagatzematge.
. Útils de marisqueig a flotació. Importància de la seva revisió i neteja, per a usos posteriors.
. Encarnat i tancat de les nanses. Preparació. I ubicació un cop buidades.
. Injectors, cargol sense fi i garbells de les dragues. Netejat i preparació per a nova activitat.

8. Captures de pesca. Selecció, classificació i conservació:
. Captures habituals de pesca de la zona. Identificació. Característiques.
. Selecció i classificació de les captures de pesca. Criteris aplicables: espècie, calibre. estat de fres-
cor, etiquetatge qualitat, entre d'altres. Procés de conservació del peix i marisc. Característiques.
. Emmagatzematge i conservació del peix o el marisc. Característiques. Traçabilitat.
. Normes higienicosanitàries en la selecció, classificació i conservació del peix i marisc.
. Els manipuladors d'aliments.
. Contaminació microbiana dels aliments.
. Higiene personal Salut dels manipuladors.
. Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments.
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. Tipus de peix i la seva composició.

. Característiques dels mariscs segons el codi alimentari espanyol.

. Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l'aqüicultura.

. Efecte de la higiene durant la manipulació.

. Alteracions o canvis sensorials del peix i marisc.

. Efecte de la temperatura d'emmagatzematge.

. Preparació del peix i marisc per a la venda.

9. Manteniment d'arts d'arrossegament, encerclament i aparells palangre:
. Arts d'arrossegament, encerclament i aparells palangre. Descripció. Característiques.
. Operacions de manteniment d'arts i aparells. Descripció. Condicions de seguretat a tenir en consi-
deració.
. Zones danyades de les arts. Identificació i delimitació.
. Procediment de reparació i substitució d'elements danyats en l'equip de pesca. Comprovacions.
. Maneig de les arts i aparells per a garantir el seu bon ús.
. Estibat les arts, arts d'arrossegament, encerclament i aparells palangre, durant el període d'inacti-
vitat.

10. Precaucions a prendre per evitar danys. Especificacions de prevenció de riscos laborals i medi-
ambientals aplicables a les operacions de maneig d'arts d'arrossegament, encerclament i aparells
palangre:
. Nocions de bones pràctiques per a una pesca responsable i sostenible.
. Senyalització de seguretat en la coberta.
. Quadre d'obligacions i consignes en casos d'emergència.
. Riscos professionals i factors de risc derivats de l'activitat.
. Prevenció per evitar home a l'aigua per enganxi amb la xarxa en tocat el dos. Importància de la
preparació i col·locació de l'aparell.
. Prevenció per evitar "atrapaments" per elements mòbils (halador) durant el virat. Importància d'es-
tar a prop de l'element parada.
. Maneig segur dels caps, cadenes i cables. Precaucions.
. EPIS empleats: casc, genolleres, guants, armilla salvavides, vestit de neoprè, escarpins, calçat an-
tilliscant. Característiques i ús.
. Recollida, classificació i emmagatzematge de residus.
. Llenguatge normalitzat (OMI).
. Elements de seguretat col·lectius en coberta: Anelles salvavides, extintors, mànegues contra in-
cendis, basses salvavides. 

G) Mòdul professional: Pesca amb arts d’emmallament i marisqueig.
     Codi: 3141. Durada: 175 hores. 

1. Equips de marisqueig, tipus de nanses, i arts menors:
. Maquinària auxiliar i estris de treball necessaris per realitzar les activitats identificació i característi -
ques.
. Nanses, arts menors, o equip de marisqueig. Identificació. Característiques. Ús segons les espèci-
es a capturar.
. Tipus de carnada a emprar amb les diferents espècies objecte de captura.
. Maquinetes o haladors. Identificació. Funcionament. Tipus de encarnat de nansa.
. Equips de treball que s'utilitzen aquestes modalitats de pesca. Identificació. Ús.
. Especificacions de seguretat aplicables.

2. Preparació de maniobres de llargada i virada per a ús dels arts menors, nanses i equips de maris-
queig:
. Equips de pesca. Identificació. Comprovació de l'estat general i unió entre les diferents peces.
. Haladors i llançadores. Identificació. Característiques. Funcionament.
. Maquinetes, i sistemes mecànics i hidràulics de les dragues. Identificació. Característiques. Funci-
onament.
. Pasteques. Identificació. Característiques. Funcionament.
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. Preparació dels estris de treball, l'aparell o art de pesca segons característiques de l'espècie a
capturar.
. Tipus de encarnat de nansa. Característiques. Preparació.

3. Amollat i virat d'arts menors, nanses i equips de marisqueig:
. Encarnat. Importància de l'esquer en funció de la pesca.
. Deixat anar i virat d'arts menors, nanses i equips de marisqueig Procediment. Importància del fons
de treball i condicions atmosfèriques.
. Precaucions amb l'ús del haladors.
. Indicacions de maniobra.
. Tipus de captures. Identificació. Tractament. Classificació.
. Precaucions a tenir en compte durant l'amollada i virat, per evitar riscos a les tripulacions i danys
als arts, nanses o equips de marisqueig si s'enganxen al fons.

4. Desemmalle, buidatge i conservació de captures:
. Envasos o vivers. Característiques, Preparació. Importància de les condicions higièniques, per re-
bre la captura.
. Desemmallat o extracció del peix o el marisc. Precaucions a prendre per evitar el seu deteriora-
ment i danys a les persones.
. Recollida i emmagatzematge de l'art.
. Neteja i Clarejat. Condicions emmagatzematge.
. Útils de marisqueig a flotació. Importància de la seva revisió i neteja, per a usos posteriors.
. Encarnat i tancat de les nanses. Preparació i ubicació un cop buidades.
. Injectors, cargol sense fi i garbells de les dragues, netejat i preparació per a nova activitat.
. Especificacions de seguretat aplicables.

5. Captures de pesca: Selecció, classificació i conservació:
. Captures habituals de pesca de la zona. Identificació. Característiques.
. Selecció i classificació de les captures de pesca. Criteris aplicables: espècie, calibre. estat de fres-
cor, etiquetat qualitat, entre d'altres.
. Moviment de pesos a bord. Efectes en l'estabilitat.
. Embarcament, desembarcament, desembarcament i estiba del peix, de l'art de pesca i de pertrets i
provisions.
. Emmagatzematge i conservació del peix o el marisc. Característiques. Traçabilitat.
. Normes higienicosanitàries en la selecció, classificació i conservació del peix i marisc.
. Els manipuladors d'aliments.
- Contaminació microbiana dels aliments.
- Higiene personal.
- Salut dels manipuladors.
- Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments.
- Tipus de peix i la seva composició.
- Característiques dels mariscs segons el codi alimentari espanyol.
- Mètodes de conservació del peix i marisc.
- Efecte de la higiene durant la manipulació. Alteracions o canvis sensorials del peix i marisc. Efecte
de la temperatura d'emmagatzematge. Preparació del peix i marisc per a la venda

6. Manteniment d'arts menors, nanses i de la resta dels equips de marisqueig:
. Arts menors, nanses i un altre equip de marisqueig. Característiques.
. Operacions de manteniment d'arts. Descripció. Condicions de seguretat que cal tenir en considera-
ció.
. Zones danyades dels arts Identificació i delimitació.
. Procediment de reparació i substitució d'elements danyats en l'equip de pesca. Comprovacions.
Maneig de les arts menors, nanses i equips de marisqueig per garantir el seu rendiment.
. Estibat els arts menors, nanses, i equips de marisqueig, durant el període d'inactivitat. Precaucions
a prendre per evitar danys.

7. Especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables a les operacions de
pesca amb arts d'emmallament i marisqueig:
. Nocions de bones pràctiques per a una pesca responsable i sostenible.
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. Riscos professionals i factors de risc derivats de l'activitat.

. Prevenció per evitar home a l'aigua per enganxi amb la xarxa en tocat el dos. Importància de la
preparació i col·locació de l'aparell.
. Prevenció per evitar "atrapaments" per elements mòbils (halador) durant el virat. Importància d'es-
tar a prop de l'element parada.
. Maneig segur dels caps, cadenes i cables. Precaucions. 
. EPIS empleats: casc, genolleres, guants, armilla salvavides, vestit de neoprè, escarpins, calçat an-
tilliscant. Característiques i ús.
. Elements de seguretat col·lectius en coberta: Anelles salvavides, extintors, mànegues contra in-
cendis, basses salvavides.

H) Mòdul professional: Formació en centres de treball. 
      Codi: 3144. Unitat Formativa II. Durada: 160 hores. Continguts:

1. Guàrdies de navegació i govern de vaixells de pesca.
. Llenguatge específic emprat pel mariner durant la navegació i govern de vaixells de pesca amb l'ofici-
al de guàrdia.
. Elements que intervenen en les comunicacions amb l'oficial de guàrdia durant la guàrdia en navega-
ció, govern i maniobres.
. Equips de navegació, lectura de les principals indicacions Comunicació de possibles incidències.
. Possibles senyals acústics, lluminosos o altres objectes que es puguin albirar. Actuació a realitzar.

2. Maniobres de deixat anar i virat d'arts i / o de palangres.
. Preparació de l'equip auxiliar, maquinetes, carretell, haladors i ganxo de tir per l'operació de deixat
anar.
. Manejat de l'equip auxiliar, maquinetes, carretell, haladors i ganxo de tir, durant l'operació de deixat
anar. Instruccions de treball.
. Especificacions de prevenció de riscos laborals i de seguretat aplicables a les maniobres de deixat
anar i virat d'arts de cèrcol

3. Operacions de vigilància i comprovació del funcionament d'equips de la sala de màquines.
. Operacions de control habituals a la sala de màquines durant navegació i maniobra.
. Paràmetres a controlar. Lectura. Possibles errors.
. Importància del registre de lectures i valoració dels paràmetres de funcionament del motor principal i
serveis auxiliars de la sala de màquines.
. Elements de comunicació empleats amb l'oficial de guàrdia durant la navegació i maniobres.
. Especificacions de prevenció de riscos laborals i de seguretat aplicables a les operacions de vigilàn-
cia durant la navegació i maniobres.

5 Unitats didàctiques.

a) Organització de les unitats didàctiques.

• 1  r   curs:  

A) Mòdul professional: Manteniment d'equips auxiliars en barques de pesca. (Codi: 3140)
     Temes: (Durada total: 235 hores)

T.1. Operacions auxiliars de reparació i substitució dels elements avariats en els equips de la
sala de màquines.* ( 55 h.)
T.2. Operacions auxiliars de manteniment dels elements mecànics del vaixell relacionats amb el
casc i coberta, a flor d'aigua i en sec. * ( 85 h.)

2.1 Materials, ferramentes i màquines per al manteniment.
2.2 Tasques de manteniment.
2.3 Mecanització i soldadura.

T.3. Preparació dels equips de soldadura per arc elèctric i oxiacetilènic.* ( 60 h.)
3.1 Preparació per a la soldadura
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3.2 Soldadura.
T.4. Operacions bàsiques de mecanització. *( 35  h.)
*Especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables a les operacions de
manteniment de sistemes auxiliars d'elements i equips del vaixell a flotació i en sec. 

B) Mòdul professional: Manteniment de motors en barques de pesca. (Codi: 3142)
    Temes: (Durada total: 210 hores)

T.1. Preparació del motor principal, sistemes associats i els sistemes auxiliars per a situacions de
maniobra, i situació estable de navegació.* ( 75 h.)
T.2. Sistemes i instal·lacions auxiliars d'aigua, combustible i olis.* ( 75 h.)
T.3. Sistema depuració combustible i oli.* ( 25 h.)
T.4. Operacions de vigilància i comprovació de la sala de màquines.* ( 20 h.)
T.5. Operacions de manteniment auxiliar de la sala de màquines. Ús d'equips i mitjans requerits.*
(15 h.)
*Especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals  aplicables a les operacions
d'operacions de manteniment en el motor principal i sistemes auxiliars de la sala de màquines.

C) Mòdul professional: Seguretat i primers auxilis en barques de pesca. (Codi: 3143)
    Temes: (Durada total: 80 hores).

T.1. Abandonament de buc i supervivència en la mar. ( 26 h.)
T.2. Prevenció i lluita contra-incendis. ( 27 h.)
T.3. Primers auxilis en l'embarcació pesquera. ( 27  h.)

D i H) Mòdul professional: Formació en centres de treball. (Codi: 3144) 
            Total Duració: 240 h (Unitat Formativa I: 80 h i Unitat formativa II: 160 h)

Per a possibilitar la realització del modul de formació en centres de treball s’estableix el conveni de col-
laboració amb un acord formal entre el centre educatiu i una empresa o institució que ofereix llocs for-
matius per a realitzar aquest mòdul.

Este conveni suposa dissenyar el programa formatiu o conjunts d’activitats formatiu-productives, orde-
nades en el temps i en l’espai, que l’alumnat realitzarà durant les hores establides en el mateix. Aques-
tes completaran la formació que l’alumnat ha de posseir per a aconseguir la qualificació o qualificaci-
ons del programa corresponent.

Els concerts de col·laboració hauran de formalitzar-se per escrit, i ser signades pel representant l’em-
presa o institució col·laboradora i pel director/a del centre educatiu.

Els concerts de col·laboració tenen caràcter indefinit podent, no obstant, rescindir-se per qualsevol de 
les parts mitjançant renuncia d’alguna d’elles, que serà comunicada a l’altra part amb una antelació mí-
nima de quinze dies.

Els representants dels treballadors dels centres de treball seran informats del contingut específic del 
“programa formatiu” que desenvoluparan els alumnes subjectes al concert de col·laboració, amb an-
terioritat a la seua signatura: activitats, calendari i horari de les mateixes, i localització del centre o cen-
tres de treball on es realitzaran.

La característica més rellevant del modul de Formació en Centres de Treball (FCT) és que es desenvo-
lupa en un àmbit productiu real, on l’alumnat podrà observar i exercir les funcions pròpies de les distin-
tes ocupacions relatives a una professió, conèixer l'organització dels processos productius o de serveis
i les relacions sociolaborals en l’empresa o centre de treball, orientat i assessorat en tot moment per 
els responsables del seguiment i avaluació de les seues activitats, que, a tal finalitat, seran designats 
pel centre de treball i el centre educatiu.

Les activitats del programa formatiu, inspirades en les unitats de competència del perfil del títol, seran 
el complement final per a aconseguir la “competència professional característica del títol” i proporciona-
ran les situacions d'avaluació necessàries per a l'acreditació d’aquesta competència.

E) Mòdul professional: Activitats en cobertes de barques de pesca. Codi: 3138. 

Temes: (Durada total: 120 hores.)
T.1. Elements i equips del buc.* ( 20 h.)
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T.2. Operacions auxiliars d’arranjat, càrrega i descàrrega en barques de pesca i auxiliars aqüícoles.
( 20 h.)

T.3. Govern del buc, serveis de guaita i guàrdia.* ( 20 h.)
T.4. Operacions auxiliars de maniobra en coberta de vaixells de pesca.* ( 20 h.)
T.5. Manteniment en ús de la coberta de vaixells de pesca.* ( 20 h.)
T.6. Maniobres del buc.* ( 20 h.)

*Especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables a les tasques de co-
berta en barques de pesca.

F) Mòdul professional: Pesca amb palangre, arrossegament i cèrcol. Codi: 3139. 

Temes: (Durada total: 180 hores.)
T.1. Preparació de maniobres de llargada i virada per a ús dels arts de cèrcol, arrossegament i apa-

rells d'ham.* ( 20 h.)
T.2. Amollat i virat de palangres.* ( 20 h.)
T.3. Precaucions amb l'ús de haladors.* ( 20 h.)
T.4. Amollat i virat d'arts de cèrcol.* ( 20 h.)
T.5. Maniobra d'encerclament. Embarcació auxiliar.* ( 20 h.)
T.6. Ocupació d'arts d'arrossegament.* ( 20 h.)
T.7. Desemmalle, buidatge i conservació de captures.* ( 20 h.)
T.8. Captures de pesca. Selecció, classificació i conservació.* ( 20 h.)
T.9. Manteniment d'arts d'arrossegament, encerclament i aparells palangre.* ( 20 h.)

*Precaucions a prendre per evitar danys. Especificacions de prevenció de riscos laborals i medi-
ambientals aplicables a les operacions de maneig d'arts d'arrossegament, encerclament i apa-
rells palangre.

G) Mòdul professional: Pesca amb arts d’emmallament i marisqueig. Codi: 3141. 

Temes: (Durada total: 175 hores.) 
T.1. Equips de marisqueig, tipus de nanses i arts menors.* ( 30 h.)
T.2. Preparació de maniobres de llargada i virada per a ús dels arts menors, nanses i equips de ma-

risqueig* ( 29 h.)
T.3. Amollat i virat d'arts menors, nanses i equips de marisqueig* ( 29 h.)
T.4. Desemmalle, buidatge i conservació de captures* ( 29 h.)
T.5. Captures de pesca: Selecció, classificació i conservació* ( 29 h.)
T.6. Manteniment d'arts menors, nanses i de la resta dels equips de marisqueig* ( 29 h.)

*Especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables a les operacions de
pesca amb arts d'emmallament i marisqueig.

Els continguts d’IP es concretaran depenent d’alumnat participant i el temps de duració del programa.

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques.

1  r   curs  

A) 3140 Manteniment d'equips auxiliars en barques de pesca. (8 h setmanals)

     1  r   trimestre:  
Tema 1. Operacions auxiliars de reparació i substitució dels elements avariats en els equips de

la sala de màquines. ( 40-55 h )
Tema 2. Operacions auxiliars  de manteniment dels elements mecànics del vaixell  relacionats

amb el casc i coberta, a flor d'aigua i en sec. 
Apartat 2.1 Materials, ferramentes i màquines per al manteniment ( 12-20 h )

2  n   trimestre  : 
Tema 2. Operacions auxiliars  de manteniment dels elements mecànics del vaixell  relacionats

amb el casc i coberta, a flor d'aigua i en sec. 
 Apartat 2.2 Tasques de manteniment ( 25-40 h ) 
Apartat 2.3 Mecanització i soldadura ( 20-25 h ) 
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Tema 3. Preparació dels equips de soldadura per arc elèctric i oxiacetilènic. 
Apartat 3.1 Preparació per a la soldadura ( 20-25 h )

3  r   trimestre  : 
Tema 3. Preparació dels equips de soldadura per arc elèctric i oxiacetilènic. Apartat 3.2 Soldadu-

ra. ( 30-35 h)
Tema 4. Operacions bàsiques de mecanització. ( 30-35 h )

B) 3142 Manteniment de motors en barques de pesca. (7 h setmanals)
    1  r   trimestre:   

Tema 1. Preparació del motor principal, sistemes associats i els sistemes auxiliars per a situaci -
ons de maniobra, i situació estable de navegació. ( 65-75 h)

2  n   trimestre:   
Tema 2. Sistemes i instal·lacions auxiliars d'aigua, combustible i olis. ( 65-75 h)
Tema 3. Sistema depuració combustible i oli.  ( 20-25 h) 
3  r   trimestre:   
Tema 4. Operacions de vigilància i comprovació de la sala de màquines.  ( 15-20 h)
Tema 5. Operacions de manteniment auxiliar de la sala de màquines. Ús d'equips i mitjans re-

querits. ( 10-15 h)

C) 3143 Seguretat i primers auxilis en barques de pesca. (3 h setmanals)
1  r   trimestre:  
 Tema 1. Abandonament de buc i supervivència en la mar. ( 20-26 h)
2  r   trimestre:  
 Tema 2. Prevenció i lluita contra-incendis. ( 20-27 h)
3  r   trimestre:   
 Tema 3. Primers auxilis en l'embarcació pesquera. ( 20-27 h)

D) 3144 Formació en centres de treball. 
     Després de l’avaluació final (sobre el 23de maig):   80 hores.  Aixo en condicions normals, degut
aquest estat d’alarma per el covid 19, es hem vist obligats per el be dels alumnes i per a que els FCT
foren el mes semblant al lloc de treball que en un futur pogueren ocupar, en definitiva fer-los el mes re-
ial possible.
2  n   curs  

E) 3138  Activitats en cobertes de barques de pesca. (4 h setmanals)

1  r   trimestre:   
Tema 1. Elements i equips del buc.* ( 15-20 h.)
Tema 2. Operacions auxiliars d’arranjat, càrrega i descàrrega en barques de pesca i auxiliars aqüí-

coles. ( 15-20 h.)

2  n   trimestre:   
Tema 3. Govern del buc, serveis de guaita i guàrdia.* ( 15-20 h.)
Tema 4. Operacions auxiliars de maniobra en coberta de vaixells de pesca.* ( 15-20 h.)

3  r   trimestre  : 
Tema 5. Manteniment en ús de la coberta de vaixells de pesca.* ( 15-20 h.)
Tema 6. Maniobres del buc.* ( 15-20 h.)

F) 3139 Pesca amb palangre, arrossegament i cèrcol. (6 h setmanals)

1  r   trimestre  : 
Tema 1. Preparació de maniobres de llargada i virada per a ús dels arts de cèrcol, arrossegament i

aparells d'ham.* ( 15-20 h.)
Tema 2. Amollat i virat de palangres.* ( 15-20 h.)
Tema 3. Precaucions amb l'ús de haladors.* ( 15-20 h.)

2  n   trimestre  : 
Tema 4. Amollat i virat d'arts de cèrcol.* ( 15-20 h.)
Tema 5. Maniobra d'encerclament. Embarcació auxiliar.* ( 15-20 h.)
Tema 6. Ocupació d'arts d'arrossegament.* ( 15-20 h.)

3  r   trimestre:  
Tema 7. Desemmalle, buidatge i conservació de captures.* ( 15-20 h.)
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Tema 8. Captures de pesca. Selecció, classificació i conservació.* ( 15-20 h.)
Tema 9. Manteniment d'arts d'arrossegament, encerclament i aparells palangre.* ( 15-20 h.)

G) 3141 Pesca amb arts d’emmallament i marisqueig. (6 h setmanals)

1  r   trimestre  : 
T.1. Equips de marisqueig, tipus de nanses i arts menors.* ( 25-30 h.)
T.2. Preparació de maniobres de llargada i virada per a ús dels arts menors, nanses i equips de ma-

risqueig* ( 25-29 h.)

2  n   trimestre:  
T.3. Amollat i virat d'arts menors, nanses i equips de marisqueig* ( 25-29 h.)
T.4. Desemmalle, buidatge i conservació de captures* ( 25-29 h.)

3  r   trimestre  : 
T.5. Captures de pesca: Selecció, classificació i conservació* ( 25-29 h.)

T.6. Manteniment d'arts menors, nanses i de la resta dels equips de marisqueig* ( 25-29 h.)

H) 3144 Formació en centres de treball.( covid 19)
Després de l’avaluació final:  Unitat Formativa II: 160 hores. *

*El modul de FCT tindrà una duració total de com a màxim de 240 hores, distribuïdes en els dos
cursos del cicle, de la següent manera: 80 hores el 1r curs i 160 hores el segon, durant la tercera
avaluació. 

L’IP es desenvolupara a partir que l’alumnat inicia la FCT i fins que acabe el curs.

6. Metodologia. Orientacions didàctiques.

a) Metodologia general i específica . Recursos didàctics i organitza-
tius.

La metodologia tindrà caràcter globalitzador i tendirà a la integració de competències i continguts entre
els diferents mòduls professionals del títol. Aquest caràcter integrador ha d'adreçar la programació de
cada un dels mòduls i l'activitat docent. A més a més, s'adaptarà a les necessitats dels alumnes i les
alumnes i a l'adquisició progressiva de les competències de l'aprenentatge permanent, per facilitar a
cada alumne i alumna la transició cap a la vida activa i ciutadana i la seua continuïtat en el sistema
educatiu.

Es tracta d'una metodologia fonamentalment pràctica basada en l'observació i realització efectiva de
les activitats organitzades en cada mòdul i es donarà en un context eminentment col·laboratiu, de con-
fiança i participació en el que tindran un pes essencial les característiques individuals de cada alumne i
les seves diferents capacitats i interessos. Per això, es propiciarà la recerca d'informació per part de
l'alumne, el transvasament d'informació entre iguals, el treball en equip, la valoració d'ell/a mateix i en
definitiva la motivació positiva i la participació activa.

El professor afavorirà aquest clima d'autoestima i cooperació per estimular la implicació de l'alumnat i
l'èxit en l'adquisició de continguts, per a això:

- Partirà dels interessos i coneixements previs dels i les alumnes.
- Afavorirà la interacció a l'aula com a motor d'aprenentatge.
- En el desenvolupament de les activitats pràctiques, ha de fomentar la creativitat i la iniciativa de 
cada alumne/a, sense oblidar les normes de seguretat pròpies de l'activitat i les normes del propi 
centre.
- Propiciar la funcionalitat del material, perquè siga útil a l'alumne/a en circumstàncies reals d'ús. És 
a dir, es treballarà amb materials i projectes reals, amb els quals l'alumne/a es trobarà quan s'incor-
pore al món laboral.
- Atendrà els diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.
- Ha de procurar que l'alumne/a siga el protagonista del seu propi aprenentatge
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Les activitats es realitzaran tant en les diferents instal·lacions del centre: aula ordinària, taller de tecno-
logia, laboratori, aula d'informàtica, aula d'usos múltiples i pati. Ara bé, per a un gran nombre d'activi-
tats pràctiques serà necessari traslladar-se al port de la Vila Joiosa o al Club Nàutic i fins i tot a altres 
instal·lacions marítim - pesqueres de la localitat o localitats pròximes , incloent també el desplaçament 
en vaixell a la reserva aqüícola, amb els pertinents permisos.

Convé tenir en compte, d'altra banda, que no només serà necessari un desplaçament espacial sinó 
també temporal per a la realització d'algunes d'aquestes activitats, ja que amb certa freqüència s'haurà 
de canviar l'horari d'algunes classes a la tarda de manera que els alumnes puguen observar i participar
en les activitats reals que es realitzen al moll, llotja, etc.

Quant als recursos didàctics necessaris cal diferenciar entre els següents: 
- Dins de l'aula, per transmetre continguts conceptuals, procedimentals i altitudinals: 

1. Pissarra per la seva facilitat i disponibilitat d'ús. 
2. Quadern de l'alumne, que ha de mantenir net i ordenat, i on queden plasmats de manera 
esquemàtica els diferents temes impartits a classe i les activitats que es poden desenvolupar a
l'aula: realitzar dibuixos, esquemes, etc. 
3. Material per a la realització de presentacions, cartells, maquetes, etc. 
4. Material d'ús específic per a cada mòdul com a taula de treball, cables, caps, boces, revi-
ses, etc. 
5. Projector, vídeos i altre material audiovisual. 
6. L'aula d'informàtica, dotada d'ordinadors, per buscar informació, realitzar activitats o visualit-
zar vídeos relacionats amb els mòduls. 
7. Material de consulta: Internet i publicacions relacionades amb el mòdul. 

- En les activitats pràctiques, que es realitzaran tant dins com fora de les instal·lacions del centre 
(port pesquer, port esportiu, varador, etc.): 

1. Eines i maquinària necessària per a impartir els continguts de cada mòdul. 
2. Material de manteniment i conservació d'un vaixell de pesca. 
3. Material necessari per realitzar tasques de manteniment i reparació d'elements pesquers.
4. Material necessari per realitzar tasques pròpies de la pesca. 

Orientacions pedagògiques:

A) Mòdul professional: Manteniment d'equips auxiliars en barques de pesca. (Codi: 3140)

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle formatiu a), i), j), k) i, 
les competències professionals, personals i socials a) i) j) del títol. A més, es relaciona amb els objec-
tius t), u), v), w), x), i) i z), i les competències t), u), v), w) i x) que s'inclouran en aquest mòdul professi-
onal de forma coordinada amb la resta de mòduls professionals.

B) Mòdul professional: Manteniment de motors en barques de pesca. (Codi: 3142)

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle formatiu a), i) i j) i, les
competències professionals, personals i socials a), i), j) i l) i, del títol. A més, es relaciona amb els ob -
jectius t), u), v), w), x), i) i z); i les competències t), u), v), w) i x) que s'inclouran en aquest mòdul pro -
fessional de forma coordinada amb la resta de mòduls professionals. 

C) Mòdul professional: Seguretat i primers auxilis en barques de pesca. (Codi: 3143)

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle formatiu h) i,  les
competències professionals, personals i socials h) del títol. A més, es relaciona amb els objectius t), u),
v), w), x), i) i z); i les competències t), u), v), w) i x) que s'inclouran en aquest mòdul professional de
forma coordinada amb la resta de mòduls professionals. 

D) Mòdul professional: Formació en centres de treball. (Codi: 3144, unitats formatives I i II)

Aquest  mòdul  professional  contribueix  a  completar  les  competències  i  objectius  generals,  propis
d'aquest títol, que s'han aconseguit en el centre educatiu o a desenvolupar competències característi-
ques difícils d'aconseguir en el mateix.

E) Mòdul professional: Activitats en cobertes de barques de pesca. (Codi: 3138)

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle formatiu a), b), c), d) i
e); i, les competències professionals, personals i socials a), b), c), d) i e) del títol. A més, es relaciona
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amb els objectius t), u), v), w), x), y) i z); i les competències t), u), v), w) i x) que s'inclouran en aquest
mòdul professional de forma coordinada amb la resta de mòduls professionals.

F) Mòdul professional: Pesca amb palangre, arrossegament i cèrcol. (Codi: 3139)

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle formatiu a) b) d) f) g)
i, les competències professionals, personals i socials a) b) d) f) g) del títol. A més, es relaciona amb els
objectius t), u), v), w), x), y) i z); i les competències t), u), v), w) i x) que s'inclouran en aquest mòdul
professional de forma coordinada amb la resta de mòduls professionals.

G) Mòdul professional: Pesca amb arts d'emmallament i marisqueig. (Codi: 3141)

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle formatiu a) b) d) f) g)
i, les competències professionals, personals i socials a) b) d) f) g) del títol. A més, es relaciona amb els
objectius t), u), v), w), x), y) i z); i les competències t), u), v), w) i x) que s'inclouran en aquest mòdul
professional de forma coordinada amb la resta de mòduls professionals.

En IP s’aplicarà una metodologia pràctica i participativa individualment o en grup.

b)  Activitats  i  estratègies  d’ensenyança  i  aprenentatge.  Activitats
complementàries.

• Tipus d'activitats d'ensenyament-aprenentatge  

La FP  busca que l'alumne obtinga la màxima autonomia professional, per a això ha d'aprendre a 
aprendre per si mateix i les estratègies metodològiques utilitzades han de propiciar l'adquisició de ca-
pacitats d'aprenentatge autònom.

Per afavorir un aprenentatge actiu i participatiu, s'estableixen diferents tipus d'activitats, realitzades per 
l'alumne/a o pel professor, que es poden agrupar en les següents:

- d'introducció: activitats motivadores que permeten analitzar els coneixements previs dels alumnes 
sobre el tema a desenvolupar. Poden consistir, per exemple, en completar un qüestionari o motivar 
un debat entre els alumnes sobre algun tema concret.

- de desenvolupament: per a comprendre conceptes i continguts procedimentals. Consisteix en l'ex-
plicació teòrica per part del professor, en la recerca d'informació per part dels i les alumnes individu-
alment o en grup, etc.

- de pràctiques: es tracta de les activitats pràctiques que es realitzen al llarg del curs a les instal·laci-
ons del centre o en l'entorn real, per part de cada alumne o alumna.

Activitats   específiques de cada mòdul  :

A) Manteniment d'equips auxiliars en barques de pesca. (Codi: 3140)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per exercir les activitats de manteniment de
les màquines i serveis auxiliars del vaixell i equips de coberta. La definició d'aquesta funció inclou as-
pectes com:

- Reparació i substitució dels elements avariats en els equips de la sala de màquines
- Manteniment dels elements mecànics del vaixell relacionats amb el casc i coberta.
- Soldadura per arc elèctric i oxiacetilènic.
- Operacions bàsiques mecanitzat.

Les línies d'actuació en el procés ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els objectius del 
mòdul versaran sobre:

- Operacions auxiliars de manteniment bàsic en equips de la sala de màquines.
- Operacions mecàniques bàsiques de reparació i substitució dels elements avariats en els equips 
de la sala de màquines.
- Operacions mecàniques bàsiques de manteniment dels elements mecànics del vaixell relacionats 
amb el casc i coberta, en situacions de flotació i en sec.
- Norma de seguretat i prevenció de riscos laborals en les activitats mecàniques i de soldadura en el
manteniment.
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B) Manteniment de motors en barques de pesca. (Codi: 3142)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per exercir les activitats auxiliars de manteni-
ment del motor principal i els seus sistemes auxiliars en vaixells de pesca i mercants i, si escau, realit -
zar guàrdies de màquines com a mariner. La definició d'aquesta funció inclou aspectes com: 

- Ús de sistemes i instal·lacions auxiliars d'aigua, combustible i olis.
- Ocupació de sistemes de depuració de combustible i oli.
- Preparació del motor principal per a maniobres i navegació.
- Vigilància i comprovació de la sala de màquines en maniobra i navegació.
- Manteniment auxiliar de la sala de màquines.

Les línies d'actuació en el procés ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els objectius del
mòdul versaran sobre: 

- Posada en marxa i servei del motor principal i els seus sistemes auxiliars: paràmetres a controlar
del motor principal i sistemes auxiliars durant maniobra i navegació
- Normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables.

C) Seguretat i primers auxilis en barques de pesca. (Codi: 3143)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per exercir les activitats relacionades amb la
Seguretat i primers auxilis en vaixells de pesca. La definició d'aquesta funció inclou aspectes com: 
- Abandonament de vaixell i supervivència en la mar.
- Prevenció i lluita contra-incendis.
- Primers auxilis en el vaixell.

Les línies d'actuació en el procés ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els objectius del
mòdul versaran sobre
- Activitats d'abandonament de vaixell i supervivència.
- Activitats de prevenció i lluita contraincendis.
- Activitats de primers auxilis a bord dels vaixells de pesca. 

D) Formació en centres de treball. (Codi: 3144. Unitat Formativa I)
Es faran tots els tipus d'activitats específics propis del lloc de treball relacionades amb els mòduls del 1 r

curs d’aquest cicle bàsic.

E) Activitats en cobertes de barques de pesca. (Codi: 3138)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per desenvolupar les activitats requerides per
mantenir en bon ús les cobertes en vaixells de pesca i mercants, i poder realitzar la guàrdia com a ma-
riner. La definició d'aquesta funció inclou aspectes com: 
- Arranjat, càrrega i descàrrega en vaixells de pesca i vaixells auxiliars de aqüicultura.
- Govern, serveis de guaita i guàrdia al buc.
- Manteniment de la coberta de barques de pesca.
- Maniobres de vaixells.

Les línies d'actuació en el procés ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els objectius del
mòdul versaran sobre: 
- Operacions generals de maniobra a la coberta de vaixells de pesca.
- Operacions de govern de vaixells i navegació.
- Prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables a les tasques de coberta en bucs de pesca.

F) Pesca amb palangre, arrossegament i cèrcol. (Codi: 3139)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir les activitats de pesca amb arts
de cèrcol, arrossegament i aparells d'hams, complint les normes de prevenció de riscos laborals aplica-
bles. La definició d'aquesta funció inclou aspectes com: 
- Maniobra d'amollada i virada de palangres.
- Maniobra d’amollat i virat d'arts de cèrcol.
- Maniobra amb arts de arrastre.
- Manteniment d'arts d'arrossegament, encerclament i aparells palangre.

Les línies d'actuació en el procés ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els objectius del
mòdul versaran sobre: 
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- Activitats de pesca amb arts de cèrcol i arrastre.
- Activitats de pesca amb aparells d’hams.
- Aplicació de les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.

G) Pesca amb arts d'emmallament i marisqueig. (Codi: 3141)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per exercir les activitats relacionades amb la
pesca amb arts d'emmallament i marisqueig en vaixells pesquers. 

La definició d'aquesta funció inclou aspectes com: 

- Maniobra d'amollada i virada d'arts menors, nanses i equips de marisqueig.
- Desemmalle, buidatge i conservació de captures 
- Manteniment d'arts menors, nanses, i de la resta dels equips de marisqueig.

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle formatiu a) b) d) f) g)
i, les competències professionals, personals i socials a) b) d) f) g) del títol.  A més, es relaciona amb els
objectius t), u), v), w), x), y) i z); i les competències t), u), v), w) ix) que s'inclouran en aquest mòdul pro-
fessional de forma coordinada amb la resta de mòduls professionals.

Les línies d'actuació en el procés ensenyament-aprenentatge que permeten assolir els objectius del
mòdul versaran sobre: 
- activitats de pesca amb arts menors i activitats de marisqueig a bord del buc.
- Importància de la prevenció de riscos laborals i mediambientals.

H) Formació en centres de treball. (Codi: 3144. Unitat Formativa II)

Es faran tots els tipus d'activitats específics propis del lloc de treball relacionades amb els mòduls del
2n curs d’aquest cicle bàsic.

En IP es faran activitats totalment pràctiques, procurant que siguen motivadores.

• Activitats Complementàries i Extraescolars  

Els continguts de cada mòdul específic i la metodologia a utilitzar per al seu desenvolupament compor-
ten la necessitat de deixar amb certa freqüència l'espai físic de l'aula i del centre per a realitzar, a més 
de les pràctiques específiques, altres activitats com són:

1. Visites a empreses i institucions relacionades amb activitats pesqueres i relacionades amb la 
conservació de les embarcacions i els seus elements. Les visites a entitats són un instrument 
adequat perquè els alumnes tinguen un primer contacte amb el món laboral.

2. Assistència a xerrades o exposicions relacionades amb la programació dels distints mòduls.

3. Visita a llocs emblemàtics per la seua relació amb la programació.

4. Col·laboració i participació en activitats de tutoria o del centre.

7. Avaluació de l'alumnat.

a) Criteris d’avaluació.

A) Mòdul professional: Manteniment d'equips auxiliars en barques de pesca. (Codi: 3140)

    Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza operacions auxiliars de reparació i substitució dels elements avariats o desgastats en els
equips de la sala de màquines complint les especificacions de seguretat. 

Criteris d'avaluació:
a) S'han interpretat correctament les instruccions de treball, orals i escrites, 
b) S'han recuperat les peces desgastades i trencades de fàcil recuperació, aplicant operacions sen-
zilles de mecanitzat. 
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c) S'han realitzat les operacions de neteja, manteniment bàsic i substitució d'elements, i es realitza
amb la freqüència establerta. 
d) S'han realitzat les operacions de desmuntatge i muntatge seguint els procediments establerts i
utilitzant les eines i estris requerits. 
e) S'han mantingut els equips i eines en bon estat d'ús. 
f) S'ha col·laborat en les actuacions de manteniment de la sala de màquines, seguint instruccions. 
g) S'han identificat i aplicat les especificacions de, prevenció de riscos laborals i mediambientals en
les operacions auxiliars de reparació i substitució dels elements avariats o desgastats en els equips
de la sala de màquines.

2. Realitza operacions auxiliars de neteja menuda, reparació i substitució i pintat dels elements mecà-
nics de coberta del vaixell a flotació i en sec, relacionant aquestes amb les seguretats a observar.

 Criteris d'avaluació: 
a) S'han interpretat correctament les instruccions de treball orals i escrites. 
b) S'han realitzat les operacions de mecanitzat auxiliars requerides durant el procés de substitució o
reparació d'elements. 
c) S'han realitzat les operacions auxiliars requerides durant els processos de reparació d'elements 
danyats. 
d) S'ha preparat el casc coberta i elements que requereixin pintat, aplicant procediments de neteja, 
anticorrosió. 
e) S'han pintat els elements que ho requereixin utilitzant la pintura i mitjans requerits. 
f) S'han realitzat operacions de desmuntatge i muntatge de bombes. 
g) S'han realitzat les operacions auxiliars en la comprovació i substitució dels zines de protecció ca-
tòdica. 
h) S'han realitzat les operacions auxiliars de desmuntatge, neteja i muntatge de les vàlvules de pre-
sa de mar, filtres de fons i vàlvules de descàrrega a la mar.
i) S'han realitzat la neteja en els projectors de sondes, corredissa i sonars , segons procediment es-
pecificat. 
j) S'han realitzat operacions auxiliars de comprovació del segellat entre la botzina i l'eix porta- hèlix, 
observant el seu correcte funcionament. 
k) S'han realitzat les operacions auxiliars requerides per al manteniment bàsic de les instal·lacions 
generals i equips de la sala de màquines. 
l) S'han realitzat les operacions auxiliars de manteniment dels elements relacionats amb el casc i 
coberta del vaixell , en situació de flotació i en sec. 
m) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals en 
les operacions auxiliars de reparació i substitució dels elements avariats o desgastats en els equips 
de la sala de màquines. 

3. Realitza activitats auxiliars de soldadura amb arc elèctric i oxiacetilènic en reparacions menudes de
la sala de màquines i coberta, aplicant les seguretats requerides. 

Criteris d'avaluació: 
a) S'han identificat els components d'un lloc de treball de soldadura per arc elèctric i de soldadura
oxiacetilènica. 
b) S'ha descrit el funcionament dels components d'un lloc de treball de soldadura per arc i oxiaceti -
lènica. 
c) S'han regulat les variables de treball, com a pressió, intensitat i dard de la flama, segons el treball
a realitzar. 
d)  S'han seleccionat  els  elèctrodes,  relacionant-los amb les característiques tècniques dels  ele-
ments a unir. 
e) S'han seleccionat i muntat els accessoris, segons les operacions que van a ser realitzades. 
f) S'han realitzat les unions soldades utilitzant les tècniques normalitzades. 
g) S'ha realitzat la neteja, lubricació i manteniment de primer nivell dels diferents equips de soldadu-
ra. 
h) S'ha mantingut l'àrea de treball amb el grau apropiat d'ordre i neteja. 
i) S'ha mantingut una actitud metòdica i ordenada en el procés de preparació. 
j) S'han identificat i aplicat les especificacions de seguretat i prevenció de riscos laborals i mediam-
bientals en les operacions de soldadura.

4. Realitza les operacions bàsiques de mecanització relacionant la tècnica a utilitzar amb les 
característiques finals a obtenir, aplicant les seguretats requerides.

Criteris d'avaluació: 
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a) S'han descrit les fases dels diferents processos de mecanitzat bàsic, relacionant les 
característiques de material i de la tècnica de mecanitzat. 
b) S'ha establert un ordre d'execució en funció de l'optimització dels recursos. 
c) S'han identificat els equips i eines bàsiques del taller i descriure'n el funcionament.
d) S'ha realitzat el estirat, aplanat, corbat i doblegat de perfils i xapes d'acord a procediments 
normalitzats.
e) S'han realitzat les operacions bàsiques de mecanització en les reparacions d'equips de la sala 
màquines, casc i coberta emprant els d'equips i eines requerides. 
f) S'han preparat les vores de les peces a unir. 
g) S'han executat els processos de soldadura i unions d'acord a les característiques tècniques dels 
productes. 
h) S'han verificat amb plantilles o mesuraments les peces obtingudes, corregint els possibles 
defectes. 
i) S'ha mantingut l'àrea de treball amb el grau apropiat d'ordre i neteja.
j) S'han identificat els mitjans específics utilitzats per aixecament i trasllat d'elements a la sala 
màquina, descrivint l'ús i funcionament.
k) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals en 
les operacions auxiliars de mecanitzat , reparació i substitució dels elements avariats de la sala de 
màquines o coberta. 

B) Mòdul professional: Manteniment de motors en barques de pesca. (Codi: 3142)

     Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1 Prepara els sistemes i instal·lacions auxiliars d'aigua, combustible i olis, per facilitar el proveïment de
fluids al motor principal i sistemes auxiliars, seguint instruccions. 

Criteris d'avaluació: 
a) S'han identificat, utilitzant els plànols, els sistemes i els seus components. 
b) S'ha descrit el procés de tràfec i l'ús dels sistemes.
c) S'ha posat en marxa el tràfec de fluït prenent les precaucions establertes en el procediment (ni-
vells, temperatures, vàlvules obertes i tancada, cabals). 
d) S'han obtingut les capacitats dels tancs de fluids, emprant les taules de capacitats dels tancs de 
magatzem. 
e) S'obtenen les "sondes" en els tancs a l'inici i final de trasbalsos. 
f) Es posen en marxa les bombes de tràfec, controlant consum elèctric, pressió d'aspiració i descàr-
rega. Mantenint durant el procés el cabal. 
g) S'han aplicat durant les operacions d'ompliment i repostat de combustible, oli i aigua les especifi-
cacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables. 
h) Es manté en bon ús les vàlvules i equips de dels sistemes. 
i) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la
preparació de l'abastament de fluids al motor principal i sistemes auxiliars.

2 Prepara les depuradores d'oli i combustible complint les directrius, evitant contaminacions.
Criteris d'avaluació: 
a) S'ha descrit el funcionament general de les depuradores. 
b) S'han identificat els components de les depuradores i descrit la seva funció. 
c) S'ha descrit el procés de desmuntatge i muntatge dels components de les depuradores. 
d) S'ha desmuntat i muntat la depuradora.
i) S'han realitzat les operacions de neteja de les depuradores d'oli i combustible.
f) S'ha descrit la necessitat i importància de la depuració de combustible i olis. 
g) S'ha descrit la importància de "acte tret" a les purificadores. 
h) S'ha descrit com es realitza el procés d'encebament. 
i) S'han posat en servei les depuradores.
j) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la
neteja de les depuradores. 

3 Prepara el motor principal, sistemes associats i els sistemes auxiliars de màquines per a situacions
de maniobra, i situació estable de navegació, seguint instruccions. 

Criteris d'avaluació: 
a) S'ha descrit el funcionament general dels motors tèrmics de combustió interna. 
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b) S'han descrit les anomalies més importants que es produeixen en el funcionament del motor prin -
cipal i sistemes auxiliars. 
c) S'han identificat els principals components del motor principal i components dels sistemes auxili -
ars de la sala màquines i descriure'n el funcionament.
d) S'han identificat components principals del circuit d'arrencada i descriure'n el funcionament.
e) S'han identificat els elements del circuit de greixatge del motor principal i circuits auxiliars de lubri-
cació i descriure'n el funcionament. 
f) S'han identificat els elements del circuit de refrigeració del motor principal i circuits auxiliars i des -
criure'n el funcionament. 
g) S'han comprovat els paràmetres de funcionament del motor principal i dels sistemes auxiliars.
h) S'han descrit possibles anomalies de funcionament del motor principal i sistemes auxiliars. 
i) S'ha comprovat que el greixatge i refrigeració dels elements del motor principal i dels sistemes au-
xiliars s'efectua correctament. 
j) S'han revisat i greixat les vàlvules dels sistemes auxiliars. 
k) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la
preparació del motor principal, sistemes associats i els sistemes auxiliars de màquines.

4. Desenvolupa activitats de desemmalle, buidat i conservació de captures, considerant talla o veda i
seguretats a observar.

Criteris d'avaluació: 
a) S'han preparat i netejat els envasos o vivers, assegurant les condicions higièniques per rebre la
captura. 
b) S'ha descrit el procés de desemmallat o extracció del peix o el marisc, i les precaucions a prendre
per evitar danys en el peix. 
c) S'han realitzat operacions de desemmallat o extracció del peix o el marisc amb cura, per evitar el
seu deteriorament i danys personals. 
d) S'ha recollit l'art, de manera que es garantisca la seua disponibilitat per a la seua pròxima utilitza-
ció. 
e) S'han netejat i repassat els útils de marisqueig a flotació cada vegada que es van a utilitzar, per
afavorir el seu ús eficaç. 
f) S'han fixat, utilitzant cintes o gomes apropiades, les pinces dels mariscs que així ho requereixin,
per evitar que es danyin entre si les peces. 
g) S'han encarnat i tancat les nanses, un cop buidades, perquè puguin ser novament utilitzades amb
seguretat i eficàcia. 
h) S'han netejat i preparat en ordre de treball, els injectors, cargol sense fi i garbells de les dragues,
per al seu nou ús. 
i) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals en la preparació de les
maniobres de llargada i virada d'arts menors, nanses i equips de marisqueig.

5. Selecciona, classifica i conserva captures, tenint en consideració les normes higièniques sanitàries 
de manipulació. 

Criteris d'avaluació: 
a) S'han identificat les captures habituals de pesca de la zona i descrit les seves característiques 
generals. 
b) S'han descrit criteris que s'han d'aplicar en la selecció i classificació de les captures de pesca.
c) S'han identificat i classificat les captures tenint en consideració l'espècie, calibre i estat de frescor 
per al seu posterior etiquetatge amb la qualitat corresponent a les seves característiques.
d) S'ha descrit el procés de conservació del peix i marisc. 
e) S'ha emmagatzemat i conservat el peix o el marisc segons procediment establert, garantint la 
seva traçabilitat. 
f) S'han descrit i aplicat les normes higienicosanitàries en la selecció, classificació i conservació, per
minimitzar riscos i danys al producte. 

6. Desenvolupa operacions de manteniment d'arts menors, nanses, i de la resta dels equips de maris-
queig, utilitzant la tècnica apropiada, perquè queden en condicions de realitzar la seva funció extracti-
va.
    Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit les característiques de les arts menors, nanses i un altre equip de marisqueig. 
b) S'han descrit les principals operacions de manteniment d'arts, i condicions de seguretat a tenir en
consideració. 
c) S'han identificat i delimitat les zones danyades de les arts. 
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d) S'han realitzat les reparacions i substitució d'elements danyats en l'equip de pesca, assegurant el
seu òptim rendiment. 
e) S'han realitzat les operacions de manteniment i maneig de les arts menors, nanses i equips de 
marisqueig de forma eficient, garantint la seva òptim rendiment. 
f) S'han estibat les arts menors, nanses, i equips de marisqueig, durant el període d'inactivitat de 
manera segura per evitar deterioraments en les mateixes. 
g) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals en 
les activitats de manteniment d'arts menors, nanses, i de la resta dels equips de marisqueig.

C) Mòdul professional: Seguretat i primers auxilis en vaixells de pesca. (Codi: 3143)

     Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Actua en els exercicis d'abandonament de vaixell i supervivència en la mar en el lloc assignat.
    Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat les parts principals del vaixell. 
b) S'han identificat i localitzat els dispositius salvavides del vaixell, equip de protecció personal i de
les embarcacions de supervivència, utilitzant el quadre orgànic del vaixell, descriure'n les caracterís-
tiques i ús. 
c) S'ha comprovat que s'ha aturat el vaixell. 
d) S'ha identificat l'anomenada d'exercici. 
e) S'ha identificat la radiobalisa i es descriu com s'activa manualment la radiobalisa manualment. 
f) S'ha descrit la necessitat de posar-se roba d'abric, armilles salvavides o vestit de supervivència. 
g) S'ha descrit la importància de disposar cada persona d'una llum per al seu ús en la nit. 
h) S'ha amarrat a bord la drissa de la bassa salvavides abans de llançar-la a l'aigua. 
i) S'han llegit les instruccions de la bassa i s'ha llançat a l'aigua. 
j) S'han realitzat exercicis d'inflat.
k) S'ha comprovat que es porta una balisa cada persona. 
l) S'ha descrit la importància d'embarcar per parelles i acomodar-se a bord, la importància de man-
tenir seca l'embarcació i quines comprovacions ha de realitzar-se: inflat i vàlvules. 
m) S'ha descrit les actuacions al mar i a bord de les embarcacions de supervivència. 
n) S'han descrit els principals perills per als supervivents.

2. Actua en els exercicis de prevenció i lluita contra-incendis, d'acord amb el pla d'emergència, en el 
lloc assignat.
    Criteris d'avaluació: 

a) S'ha identificat en el quadre orgànic del vaixell el comportament que s'ha d'adoptar en aquest 
tipus d'emergència, així com el tipus de senyal que es fa servir. 
b) S'han identificat i localitzat els dispositius de lluita contra incendis i les vies d'evacuació en cas 
d'emergències. 
c) S'han identificat i descrit els símbols OMI contra incendis.
d) S'ha descrit el triangle de foc i els elements que intervenen en el mateix.
e) S'ha descrit el procés de combustió i riscos que es produeixi i propagui un incendi. 
f) S'han descrit les mesures que s'han d'adoptar a bord dels vaixells en cas d'incendi. 
g) S'ha descrit com es classifiquen els incendis. 
h) S'ha descrit com és l'extinció d'incendis i classificació dels agents extintors. 
i) S'han identificat els equips de lluita contra incendis i la seva ubicació a bord.
j) S'ha utilitzat l'equip de protecció personal i l'equip respiratori per a la lluita contra incendis i 
operacions de rescat. 
k) S'han descrit els mètodes, agents i procediments en lluita contra incendis. 
l) S'ha actuat en els exercicis de contra incendis d'acord al lloc assignat en el quadre orgànic. 

3. Actua en els exercicis de primers auxilis, col·laborant en l'aplicació de mesures requerides.
     Criteris d'avaluació: 

a) S'ha descrit de forma general l'estructura i funcionament del cos humà. 
b) S'ha descrit, de forma general, el procediment de valoració inicial de la possible víctima d'accident
i les tècniques exploratòries bàsiques. 
c) S'han pres les constants vitals: Freqüència cardíaca / pols, freqüència respiratòria i temperatura.
d) S'ha descrit en què consisteix l'asfíxia i parada cardíaca.
e) S'ha actuat segons requeriment en els casos d'asfíxia i parada cardiorespiratòria en exercicis de 
simulació. 
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f) S'ha descrit què és una hemorràgia, tipus, i l'actuació en casos d'hemorràgies. 
g) S'han tractat les possibles hemorràgies aplicant el procediment establert en exercicis de 
simulació. 
h) S'han descrit els tipus de ferides i cremades, tipus i l'actuació requerida. 
i) S'han tractat les possibles ferides i cremades aplicant el procediment establert en exercicis de 
simulació.
j) S'han descrit els possibles traumatismes que es poden produir. i el tractament que s'ha de donar.
k) S'ha descrit el posicionament dels accidentats. 
l) S'han tractat els possibles accidentats i s'ha traslladat la víctima segons procediment en exercicis 
de simulació. 

D) Mòdul professional: Formació en centres de treball. (Codi: 3144, Unitat formativa I i II)

     Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Realitza operacions auxiliars de maniobra a bord de vaixell de pesca, seguint les instruccions.
    Criteris d'avaluació: 

a) S'han preparat els caps, cables, cadenes, defenses i altres elements per a les maniobres.
b) S'han utilitzat els elements de maniobra, segons les ordres del superior.
c) s'ha utilitzat el tipus de nus requerit per la operació 
d) s'han emprat les normes de prevenció de riscos laborals i de seguretat en les maniobres realitza-
des.

2. Realitzar guàrdies de navegació, i el govern de vaixells de pesca, seguint instruccions de l'oficial de
guàrdia. 
    Criteris d'avaluació: 

a) S'han realitzat les comunicacions amb l'oficial de guàrdia, de manera clara i concisa en tot mo-
ment. 
b) s'han atès les indicacions dels equips de navegació i s'ha comunicat qualsevol incidència digna
de menció.
c) s'han detectat i comunicat a l'oficial de guàrdia amb promptitud, les possibles senyals acústics,
lluminosos o altres objectes detectats.

3. Realitzar maniobres d’amollada i virada d'arts i / o de palangres, seguint instruccions del respon-
sable.
    Criteris d'avaluació: 
a) S'ha preparat l'equip auxiliar, maquinetes, carretell, haladors i ganxo de tir per l'operació d'allar-
gat.
b) S'ha manejat de manera segura durant l'operació de deixat anar l'equip auxiliar, maquinetes, car -
retell, haladors i ganxo de tir i atenent a les indicacions.
c) s'han emprat les normes de prevenció de riscos laborals i de seguretat en les maniobres d'amo-
llada i virada d'arts d'encerclament.

4. Preparar els sistemes i instal·lacions auxiliars d'aigua, combustible i olis del motor principal i sis-
temes auxiliars, seguint instruccions.
    Criteris d'avaluació: 
a) S'han identificat els components, utilitzant els plànols dels sistemes auxiliars dels sistemes i els
seus components.
b) s'han obtingut les capacitats dels tancs de fluids, emprant les taules de capacitats dels tancs de
magatzem.
c) s'ha preparat el motor principal, i els sistemes auxiliars de combustible, lubricació, refrigeració ai-
gua, oli i aire per posar en funcionament el motor.
d) s'han emprat les normes de prevenció de riscos laborals i de seguretat en la preparació dels sis-
temes auxiliares.

5. Realitzar les operacions de manteniment d'ús en el motor principal i sistemes auxiliars de la sala
de màquines, utilitzant els equips i mitjans requerits, seguint instruccions del responsable.
    Criteris d'avaluació: 
a) S'han realitzat les operacions bàsiques manteniment (neteja i canvis de filtres, entre altres) relaci-
onades amb la sala màquines emprant els d'equips i eines requerides.
b) s'han emprat les normes de prevenció de riscos laborals i de seguretat en les operacions de
manteniment.
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6. Realitzar operacions de vigilància i comprovació de la sala de màquines, seguint instruccions del
responsable.
    Criteris d'avaluació: 

a) S'han registrat i valorat tots els paràmetres de funcionament del motor principal i serveis auxiliars
de la sala màquines.

7. Actuar en els exercicis d'abandonament vaixell, supervivència i contra incendis realitzats en el buc.
    Criteris d'avaluació: 

a) S'ha actuat seguint el protocol establert.

E) Mòdul professional: Activitats en cobertes de barques de pesca. (Codi: 3138)

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Desenvolupa operacions auxiliars de arranchado, càrrega i descàrrega relacionades amb vaixells de
pesca i vaixells auxiliars d'aqüicultura.

Criteris d'avaluació:
a) S'han identificat les provisions i pertrechos utilitzant la documentació de càrrega, s'han descrit
com es manegen i es s'estiben.
b) S'han traslladat (implica càrrega i descàrrega) diferents provisions i pertrechos, utilitzant els dis-
positius de mobilització emprats en coberta de vaixells de pesca, descrivint les precaucions a pren-
dre.
c) S'han identificat els tipus de pesca i marisc principals del sector, descrivint les precaucions a
prendre durant la càrrega i descàrrega.
d) S'han identificat i descrit l'ús de dels estris de treball emprats en operacions auxiliars de treball en
vaixells de pesca.
i) S'han identificat i descrit l'ús dels equips i maquinària emprada per mobilització de càrregues en
vaixells de pesca.
f) S'han identificat i descrit les característiques dels diferents elements i equips del vaixell.
g) S'ha descrit com es realitza el estibat en celler o nevera, l'embarcament o desembarcament del
peix, atenent a la naturalesa i embalatge del producte per a la seva bona conservació.
h) S'han realitzat els nusos i costures i es relaciona el seu ús amb les activitats en què es fan servir.
i) S'han descrit i emprat les normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals i de manipula-
ció de productes pesquers. durant activitats auxiliars de arranchado, càrrega i descàrrega.

2. Desenvolupa operacions auxiliars relacionades amb les maniobres d'aproximació, fondeig, atraca-
ment i desatracament del vaixell de pesca o auxiliar d'aqüicultura.

Criteris d'avaluació:
a) S'han preparat els caps, cables, cadenes, defenses i altres elements en funció de les maniobres
propostes.
b) S'han utilitzat els elements de maniobra, de manera que s'eviten faltes i trencaments.
c) S'ha relacionat el tipus de nus i el seu ús amb l'operació que ho requereix.
d) S'han realitzat les maniobres d'aproximació, fondeig, atracament i desatracament del vaixell auxi-
liar d'aqüicultura, complint els requeriments donats.
i) S'han identificat, descrit i emprat les normes de prevenció de riscos laborals i de maneig requeri -
des en les maniobres de vaixells de pesca o en auxiliars d'aqüicultura.

3. Realitza operacions de neteja, greixatge i / o lubrificació, rascat i pintat aplicant les tècniques i pro-
ductes requerits per a l'adequada conservació de la coberta del vaixell de pesca, i dels seus equips.

Criteris d'avaluació:
a) S'ha descrit el procés de neteja a coberta, les precaucions a prendre i l'ús dels productes reque-
rits.
b) S'ha descrit el procés de greixatge de la maquinària i equips de coberta, les precaucions requeri -
des i característiques generals dels lubricants.
c) S'han descrit les operacions de manteniment de coberta (picat i pintat) i les precaucions requeri -
des.
d) S'han realitzat les operacions de neteja, greixatge i / o lubrificació, rascat i pintat aplicant la tècni -
ca requerida.
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i) S'han identificat, descrit i emprat les normes de prevenció de riscos laborals en les activitats de
neteja, greixatge i / o lubrificació, rascat i pintat.

4. Realitza les activitats relacionades amb les guàrdies de navegació de vaixells de pesca.
Criteris d'avaluació:
a) S'han realitzat les comunicacions de forma clara i concisa en tot moment.
b) S'ha donat el justificant de recepció de les ordres, segons les bones pràctiques marineres.
c) S'han identificat els equips de navegació i descrit la informació aportada pels mateixos.
d) S'han atès les indicacions dels equips de navegació i es comunica qualsevol incidència digna de
menció.
i) S'han detectat i comunicat amb promptitud els senyals acústics, lluminosos o altres objectes iden-
tificats.
f) S'ha realitzat el relleu de guàrdia segons procediment establert i es comunica a l'oficial.

5. Executa operacions de govern amb el timó, responent a les ordres donades, utilitzant govern manual
en simulacions de maniobres o navegació en zones de trànsit intens.

Criteris d'avaluació:
a) S'han identificat auditivament, descrit i expressat les principals ordres de govern en anglès.
b) S'ha descrit com funciona el sistema de govern del vaixell.
c) S'ha descrit com respon el govern del vaixell a les actuacions del timó.
d) S'han descrit les influències que afecten el govern del vaixell, càrrega, vent, corrent, estat de la
mar, entre d'altres.
i) S'ha mantingut el rumb, manejant el timó de forma sostinguda, dins de límits admissibles, tenint
en compte la zona de navegació.
f) S'ha canviat de rumb complint les ordres, sense brusquedat, mantenint el control en tot moment

F) Mòdul professional: Pesca amb palangre, arrossegament i cèrcle. (Codi: 3139)

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Prepara l'equip de pesca i la coberta del vaixell perquè l'activitat de pesca, amb palangre, arrossega-
ment i cèrcol es faci amb seguretat.

Criteris d'avaluació:
a) S'han identificat els estris de treball i arts de cèrcol, descrivint les seves característiques i ocupa-
ció.
b) S'han identificat els estris de treball i arts d'arres, descriure'n les característiques i ocupació.
c) S'han identificat els aparells d'ham, descrivint les seves característiques i ocupació.
d) S'han preparat els estris de treball i l'art o aparell en funció de les característiques de l'espècie a
capturar.
i) S'ha comprovat el bon estat de l'art o aparell i si la unió entre les diferents peces és segura per su-
portar les tensions de treball.
f) S'han identificat els haladors, llançadores, pasteques, comprovant l'estat i funcionament.
g) S'han identificat les maquinetes, i sistemes mecànics i hidràulics de les dragues, comprovant l'es-
tat i funcionament.
h) S'ha utilitzat l'equip de protecció individual per a la prevenció de riscos laborals.
i) S'han mantingut en bon ús els equips de pesca.
j) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals en les activitats de
preparació de coberta per a pesca amb palangre, arrossegament i cèrcol.

2. Realitza maniobres d’amollat i virat palangres de forma segura per evitar danys personals.
Criteris d'avaluació:
a) S'ha efectuat l’encarnat del palangre amb l'esquer en funció del tipus de pesca i segons la durada
prevista del llanci.
b) S'han descrit les operacions de deixat anar i virat del palangre, considerant el fons de treball i
condicions atmosfèriques.
c) S'han realitzat operacions d'amollada i virada del palangre, considerant el fons de treball i condici-
ons atmosfèriques.
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d) S'ha comprovat que el palangre i els seus elements "surten clars" i amb seguretat durant l'opera-
ció d’amollament.
i) S'ha comprovat durant l'operació de virat, el halador es maneja amb les precaucions per evitar ris-
cos a les tripulacions i danys als arts, nanses o equips de marisqueig si s'enganxessin al fons.
f) S'han desenganxat les captures evitant danys i s'ha descrit com tractar i conservar les captures.
g) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals en les maniobres de
pesca amb palangre, arrossegament i cèrcol.

3. Realitza les maniobres de deixar anar i virar arts d'arrossegament de forma segura per evitar danys
personals.

Criteris d'avaluació:
a) S'han descrit les operacions de amollada i virada de l'art d'arrossegament, considerant el fons de
treball i condicions atmosfèriques.
b) S'han realitzat operacions d'amollada i virada de l'art d'arrossegament, considerant el fons de tre-
ball i condicions atmosfèriques.
c) S'ha comprovat el funcionament de la maquineta i rodets.
d) S'ha manejat amb seguretat la maquineta i carretell durant l'operació de deixat anar i virat.
i) S'han manejat amb seguretat les portes.
f) S'han fixat les marques de cable filat durant l'amollada.
g) S'han afirmat els cables durant el deixat anar.
h) S'han fet servir els estrops i aparells per introduir l'art a bord.
i) S'han capturat amb ganxo les peces grans i les que es desprenen durant el virat, sense provocar
danys, descrivint com tractar o gestionar aquestes.
j) S'han desenganxat les captures evitant danys.
k) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals en les maniobres
d'amollada i virada d'arts d'arrossegament.

4. Realitza maniobres de deixat anar i virat d'arts de cèrcol de forma segura per evitar danys personals.
Criteris d'avaluació:
a) S'ha identificat equip auxiliar, maquinetes, carretell, haladors i ganxo de tir i descriure'n el funcio-
nament.
b) S'ha preparat l'equip auxiliar, maquinetes, carretell, haladors i ganxo de tir per l'operació de dei -
xat anar.
c) S'ha manejat de forma segura durant l'operació de deixat anar l'equip auxiliar, maquinetes, carre-
tell, haladors i ganxo de tret i atenent a les indicacions,
d) S'ha comprovat que les tires surten clares durant l'operació de deixat anar.
i) S'han usat apropiadament els estrops i aparells per a ficar l'art a bord.
f) S'han xafat les anelles en ordre durant l'operació de virat.
g) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals en les maniobres
d'amollada i virada d'arts d'encerclament.

5. Desenvolupa activitats de desemmalle, buidatge i conservació de captures considerant talla o veda i
seguretats a observar.

Criteris d'avaluació:
a) S'han preparat i netejat els envasos, assegurant les condicions higièniques, per rebre la captura.
b) S'ha descrit el procés de desemmallat o extracció del peix i precaucions a prendre per evitar
danys en el peix.
c) S'han realitzat operacions de desemmallat o extracció del peix amb cura, per evitar el seu deteri -
orament i danys personals.
d) S'ha recollit l'art, de manera que es garanteisca la seua disponibilitat per a la seua pròxima utilit-
zació.
i) S'han netejat i repassat els estris de les xarxes i palangres a flotació cada vegada que es van a
utilitzar per afavorir el seu ús eficaç.
f) S'han encarnat i el tancat dels hams, un cop buidades, perquè puguin ser novament utilitzades
amb seguretat i eficàcia.
g) S'han netejat i preparat en ordre de treball, les xarxes, palangres i equip auxiliar per al seu nou
ús.
h) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i de manipulació de
peix en les operacions de desemmalle, desenganxament, buidatge i conservació de captures.
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G) Mòdul professional: Pesca amb arts d'emmallament i marisqueig. (Codi: 3141)

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Identifica els diferents equips de marisqueig, tipus de nanses, i arts menors així com els esquers que
s'utilitzen en les diferents modalitats de pesca.

Criteris d'avaluació:
a) S'han identificat i descrit les característiques de la maquinària auxiliar i estris de treball necessa-
ris per realitzar les activitats.
b) S'ha identificat el tipus de nansa, art menor, o equip de marisqueig i s'ha relacionat el seu ús amb
les espècies que es desitgi capturar.
c) S'han identificat les parts que constitueixen les nanses, arts menors o equip de marisqueig.
d) S'ha relacionat el tipus de carnada a emprar amb les diferents espècies objecte de captura.
e) S'ha identificat la maquineta o halador, s'ha descrit el seu funcionament i s'ha utilitzat segons re -
queriments.
f) S'han identificat els equips de treball que s'utilitzen per realitzar aquestes modalitats de pesca,
descrivint el seu ús i condicions de treball.

2. Prepara les maniobres de llargada i virada disposant els arts menors, nanses i equips de marisqueig
tenint en compte la seguretat en coberta.

Criteris d'avaluació:
a) S'ha identificat l'equip de pesca comprovar l'estat general i si la unió entre les diferents peces és
segura per suportar la tensió de treball.
b) S'han identificat els haladors, comprovant l'estat i funcionament.
c) S'han identificat les llançadores, comprovant l'estat i funcionament.
d) S'han identificat les maquinetes, i sistemes mecànics i hidràulics de les dragues, comprovant l'es-
tat i funcionament.
i) S'han identificat les pasteques, comprovant l'estat i funcionament.
f) S'han disposat els estris de treball i l'aparell relacionant-los amb l'espècie a capturar.
g) S'han disposat els estris de treball i l'art de pesca segons característiques de l'espècie a capturar.
h) S'ha explicat el procés de encarnat dels diferents tipus de nanses segons la durada prevista del
llanci.
i) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals en la preparació de
les maniobres de llargada i virada d'arts menors, nanses i equips de marisqueig.

3. Realitza maniobres de deixat anar i virat d'arts menors, nanses i equips de marisqueig tenint en
compte la seguretat en coberta.

Criteris d'avaluació:
a) S'ha realitzat el encarnat amb l'esquer corresponent, relacionant aquest amb l'espècie a capturar
i durada prevista del llanci.
b) S'han descrit les operacions de deixat anar i virat, considerant el fons de treball i condicions at-
mosfèriques.
c) S'han realitzat operacions d'amollada i virada del palangre.
d) S'ha comprovat que els elements "surten clars" i amb seguretat durant l'operació de deixat anar.
i) S'ha comprovat durant l'operació de virat que el halador es maneja amb les precaucions degudes
per a evitar riscos a les tripulacions i danys a les arts, nanses o equips de marisqueig si s'enganxes-
sin al fons.
f) S'ha descrit la forma de tractar les captures obtingudes.
g) S'ha descrit la forma de desenganxat de les captures per evitar danys a la pesca i personals.
h) S'han realitzat operacions de desenganxat, prenent les precaucions requerides.
i) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals en la preparació de
les maniobres de llargada i virada d'arts menors, nanses i equips de marisqueig.

4. Desenvolupa activitats de desemmalle, buidatge i conservació de captures, considerant talla o veda i
seguretats a observar.

Criteris d'avaluació:
a) S'han preparat i netejat els envasos o vivers, assegurant les condicions higièniques per rebre la
captura.
b) S'ha descrit el procés de desemmallat o extracció del peix o el marisc, i les precaucions a pren -
dre per evitar danys en el peix.

Programació_tecnologia_21_22.odt Pàgina 90 de 96



c) S'han realitzat operacions de desemmallat o extracció del peix o el marisc amb cura, per evitar el
seu deteriorament i danys personals.
d) S'ha recollit l'art, de manera que es garanteixi la seua disponibilitat per a la seua pròxima utilitza-
ció.
i) S'han netejat i repassat els estris de pesca de marisc a la superfície cada vegada que es van a
utilitzar, per afavorir el seu ús eficaç.
f) S'han fixat, utilitzant cintes o gomes apropiades, les pinces dels mariscs que així ho requereixin,
per evitar que es danyin entre si les peces.
g) S'han encarnat i tancat les nanses, un cop buidades, perquè puguin ser novament utilitzades
amb seguretat i eficàcia.
h) S'han netejat i preparat en ordre de treball, els injectors, cargol sense fi i garbells de les dragues,
per al seu nou ús.
i) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals en la preparació de
les maniobres de llargada i virada d'arts menors, nanses i equips de marisqueig.

5. Selecciona, classifica i conserva captures, tenint en consideració les normes higièniques sanitàri-
es de manipulació.
Criteris d'avaluació:
a) S'han identificat les captures habituals de pesca de la zona i descrit les seues característiques
generals.
b) S'han descrit criteris que s'han d'aplicar en la selecció i classificació de les captures de pesca.
c) S'han identificat i classificat les captures tenint en consideració l'espècie, calibre i estat de frescor
per al seu posterior etiquetatge amb la qualitat corresponent a les seues característiques.
d) S'ha descrit el procés de conservació del peix i marisc.
i) S'ha emmagatzemat i conservat el peix o el marisc segons procediment establert,  garantint la
seva traçabilitat.
f) S'han descrit i aplicat les normes higienicosanitàries en la selecció, classificació i conservació, per
minimitzar riscos i danys al producte.

6. Desenvolupa operacions de manteniment d'arts menors, nanses, i de la resta dels equips de maris-
queig, utilitzant la tècnica apropiada, perquè quedin en condicions de realitzar la seua funció extractiva.

Criteris d'avaluació:
a) S'han descrit les característiques de les arts menors, nanses i un altre equip de marisqueig.
b) S'han descrit les principals operacions de manteniment d'arts, i condicions de seguretat a tenir en
consideració.
c) S'han identificat i delimitat les zones danyades de les arts.
d) S'han realitzat les reparacions i substitució d'elements danyats en l'equip de pesca, assegurant el
seu òptim rendiment.
i) S'han realitzat les operacions de manteniment i maneig de les arts menors, nanses i equips de
marisqueig de forma eficient, garantint el seu òptim rendiment.
f) S'han estibat les arts menors, nanses, i equips de marisqueig, durant el període d'inactivitat de
forma segura per evitar deterioraments en les mateixes.
g) S'han identificat i aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals en
les activitats de manteniment d'arts menors, nanses i de la resta dels equips de marisqueig.

H) Mòdul professional: Formació en centres de treball. (Codi: 3117, unitat formativa II)

      Mirar apartat D (més amunt).

b) Instruments d’avaluació.
Per determinar el nivell d'aprenentatge adquirit pels alumnes s'usen els següents instruments: 

- Proves orals o escrites per valorar els continguts de tipus conceptual (conceptes): Les escrites con-
sistiran en el desenvolupament d'un tema o en la resposta a preguntes breus, que permeten com-
provar com l'alumne organitza els continguts assimilats. Altres proves escrites poden consistir en (o
contindre) proves objectives (de resposta única, de completar, de vertader-fals, d'elecció múltiple,
d'ordenació, d'agrupació per parelles, etc.), molt utilitzades en processos de selecció en empreses.
Les orals consistiran en una entrevista en què alumne/a i professor debatran sobre els continguts
treballats. 
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-  Proves pràctiques sobre les destreses i habilitats adquirides relatives a la part pràctica dels mòduls
específics; per tant, útils per a valorar els continguts de tipus procedimental.

- Quadern de classe de l'alumne/a: Al llarg del curs, els i les alumnes disposaran d'una carpeta / qua-
dern amb tots els seus apunts i els treballs, exercicis i activitats que es vagin realitzant.  Els paràme-
tres que es tindran en compte per avaluar el quadern de classe seran l'ordre i la neteja del mateix,
que l'alumne prenga apunts en el transcurs de la classe, i que els diferents exercicis proposats a
classe estiguen fets i corregits. 

- Anotacions del professor, en el seu quadern de professor, en Itaca, etc., fruit de l'observació directa i
sistemàtica del treball a l'aula així com els registres sobre l'assistència, puntualitat, interès, actitud,
esforç, realització de deures, habilitats de treball en grup, iniciativa i capacitat de buscar i usar recur-
sos, utilització de les tecnologies de la informació, etc. de cada alumne/a al llarg del curs i en cada
trimestre.

c) Criteris de qualificació.

El procés d'avaluació contínua de l'aprenentatge es fonamenta en els següents punts:

a) En el desenvolupament dels temes de cada mòdul es realitzarà un procés d'avaluació contínua. La
nota de la tercera avaluació serà la nota final de curs ja que els continguts de la tercera avaluació inclu-
en els de les anteriors i/o es recuperen en aquesta. A l'inici de curs s'informarà a l'alumnat dels criteris
generals de qualificació. 

b) L'avaluació contínua es realitzarà valorant: 
• La participació i actitud de l'alumne/a en classe (siga l'aula o en altres instal·lacions del centre o fora

d'ell). 
• Els treballs i activitats, tant individuals com en grup. 
• La resolució d'exercicis i qüestionaris (tant d'un dia de classe ordinari com de proves prefixades). 

Per al seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge per a determinar les dificultats que es pre-
senten i establir les correccions necessàries per afrontar-les es faran les següents activitats:

1. Observació directa i sistemàtica del treball a l'aula, valorant :
a. l'ordre i neteja en els quaderns de classe.
b. la iniciativa i interès demostrat pels continguts del tema.
c. participació de l'alumne/a: que faça preguntes, intervencions durant la classe, posades en 
comú, etc.
d. l'actitud.

2. L'anàlisi de treballs pràctics realitzats per l'alumne/a, valorant:
a. l'ordre i neteja en els treballs realitzats.
b. la participació i col·laboració correcta en els treballs de grup.

L'avaluació tindrà en compte l'adquisició de continguts amb els següents percentatges:

 conceptuals 40% , procedimentals 40% i actitudinals 20%. 

La nota de teoria (conceptes) serà la nota mitjana dels exàmens escrits (i/o orals) realitzats durant 
l'avaluació. Els procediments es qualificaran tenint en compte tant les activitats i treballs encomanats 
com les proves pràctiques realitzades al llarg de l'avaluació tenint en compte si s'han aplicat correcta-
ment els conceptes explicats anteriorment. Per a l'actitud es tindrà en compte l'assistència, puntualitat, 
actitud cap als companys, compliment de normes, interès per la matèria, participació en les activitats, 
esforç, disposició, etc. A causa del perfil dels alumnes que cursen FPB, l'actitud és essencial, perquè 
segons com es desenvolupen en el centre (el seu comportament i progrés) estaran o no capacitats per 
realitzar les pràctiques de treball al tercer trimestre.

La qualificació dels alumnes en cada avaluació es concreta en la valoració dels següents aspectes: 

- Participació en les classes (registrada en el quadern del professor): es tracta de valorar la participació
de l'alumne a classe, les seues intervencions i explicacions sobre les tasques, activitats i els exercicis 
proposats, tenint en compte també, l'interès de l'alumne/a, el seu esforç i dedicació i l'assistència conti-
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nuada. Podrà representar fins a un 20% de la qualificació. 

- Quadern de l'alumne/a i dossier d'apunts, treballs, exercicis, informes, memòria de pràctiques i des-
cripció d'altres activitats realitzades a classe (dins o fora del centre) i a casa per l'alumne/a, individual-
ment o en grup. El seguiment i valoració de tot açò també quedarà registrat en el quadern del profes-
sor. Podrà representar fins a un 20% de la qualificació. 

- Proves individuals escrites i/o orals: Es tracta de valorar el grau de coneixement de continguts con-
ceptuals o procedimentals; la comprensió i l'anàlisi de textos i normes i la seua interpretació i aplicació 
a casos concrets; la capacitat de raonament i la iniciativa i la creativitat en la solució de problemes. Es 
valorarà sobre 10 i podrà representar fins a un 60% de la qualificació.

La qualificació dels alumnes en cada avaluació es concreta en la valoració de:

- Nota de les proves individuals (màx. 6): 30% proves teòriques (conceptes) + 30% proves pràctiques 
(procediments) 

- Nota del quadern de classe i memòria de pràctiques i altres treballs (màx. 2): 10% procediments + 
10% actitud 

- Nota de participació en classe (màx. 2): 10% procediments + 10% actitud. 

Criteris de recuperació

Tenint en compte el caràcter d'avaluació contínua dels continguts no superats es podran recuperar en 
l'avaluació següent o a la final, per tant la nota de la tercera avaluació coincidirà amb la nota final.
En les proves extraordinàries (de juliol o setembre) es qualificarà amb el 60 % de la nota les proves 
pràctiques d'activitats de l'estil a les realitzades durant el curs i el 40% dels exàmens escrits sobre els 
conceptes estudiats.

d) Activitats de reforç i ampliació.

Activitats de reforç o ampliació: segons el nivell de progrés dels i les alumnes. Es poden realitzar dife-
rents activitats per afermar més un tema o aprofundir-hi quan el professor ho considere oportú.
En especial les activitats de reforç s'usaran per a repassar els continguts abans dels exàmens i proves 
de cada avaluació i també per a la recuperació de matèria no superada. Aquestes activitats es podran 
fer durant o després de cada unitat i/o de grups d'unitats, per a recuperar la matèria no superada 
abans de cada avaluació, o després d'aquestes, a final de curs i per a les proves extraordinàries o de 
pendents.

Les activitats d'ampliació seran especialment útils per a alumnes amb més capacitat, o quan interessa 
de manera especial algun element de la programació, o -per exemple- quan hi ha alumnes que no ne-
cessiten recuperar matèria  mentre els seus companys i companyes fan activitats de reforç.

Malgrat l’IP no té una qualificació, sí es fa una valoració que es traslladarà als tutors d’ESO de cada 
alumne així com a la Direcció d’Estudis.

8. Mesures d’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport
educatiu o amb necessitat de compensació educativa.

La Formació Professional Bàsica s'organitza d'acord amb el principi d'atenció a la diversitat dels alum-
nes i les alumnes i el seu caràcter d'oferta obligatòria.

Les mesures d'atenció a la diversitat estaran orientades a respondre a les necessitats educatives con-
cretes dels alumnes i les alumnes i a la consecució dels resultats d'aprenentatge vinculats a les com-
petències professionals del títol, i respondrà al dret a una educació inclusiva que els permeta assolir
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aquests objectius i la titulació corresponent, segons el que estableix la normativa vigent en matèria de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

S'adoptaran mesures metodològiques d'atenció a la diversitat que permeten, una organització dels en-
senyaments adequada a les característiques dels alumnes i les alumnes, amb especial atenció pel que
fa a l'adquisició de les competències lingüístiques per als alumnes i les alumnes que presenten dificul -
tats en l'expressió oral, sense que les mesures adoptades suposen una minoració de l'avaluació dels
aprenentatges dels alumnes.

En aquest sentit, de conformitat amb el que establix l’article 71 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació, es farà ús dels recursos necessaris perquè l’alumnat que requerisca una atenció
educativa diferent de l’ordinària per presentar necessitats educatives especials puga aconseguir el mà-
xim desenrotllament possible de les seues capacitats. 

Per a donar resposta educativa adequada per a l’alumnat amb necessitats educatives especials en
Formació Professional, caldrà ajustar-se al que disposa l’Orde de 14 de març de 2005, de la Conselle -
ria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives
especials escolaritzat en centres que impartixen Educació Secundària (DOGV 14.04.2005). 

Es podran fer adaptacions curriculars destinades a l’adquisició de competències lingüístiques per a
aquelles persones que presenten dificultats d’expressió, tant en la seua programació com en la seua
avaluació. En cap cas, les dites adaptacions suposaran una reducció ni eliminació del nivell i quantitat
dels resultats d’aprenentatge establits en el títol de Formació Professional Bàsica. 

9 Elements transversals

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita.
Tindran un tractament transversal les competències relacionades amb la comprensió lectora i l'expres-
sió oral i escrita 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i la comu-
nicació.

Igualment, es treballaran de manera transversal la comunicació audiovisual i les Tecnologies de la In -
formació i la Comunicació.

c) Emprenedoria.
Tots els cicles formatius de Formació Professional Bàsica han d'incloure de forma transversal en el
conjunt de mòduls professionals del cicle els aspectes relatius al treball en equip, a la prevenció de ris-
cos laborals, l'emprenedoria, a l'activitat empresarial i a l'orientació laboral dels alumnes i les alumnes,
que tindran com a referent per a la seua concreció les matèries de l'educació bàsica i les exigències
del perfil professional del títol i les de la realitat productiva.

d) Educació cívica i constitucional.
 S'incidirà també sobre l'Educació Cívica i Constitucional. 

Es treballaran els valors que fomenten la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de la
violència de gènere i dels valors inherents al principi d'igualtat de tracte i no discriminació per qualsevol
condició o circumstància personal o social, especialment en relació amb els drets de les persones amb
discapacitat, així com l'aprenentatge dels valors que sustenten la llibertat, la justícia, la igualtat, el plu-
ralisme polític, la pau i el respecte als drets humans i enfront de la violència terrorista, la pluralitat, el
respecte a l'Estat de dret, el respecte i consideració a les víctimes del terrorisme i la prevenció del ter -
rorisme i de qualsevol tipus de violència.
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A més, s'inclouran aspectes relatius a les competències i els coneixements relacionats amb el res-
pecte al medi ambient i, d'acord amb les recomanacions dels organismes internacionals i el que esta-
bleix la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, amb la promoció de l'activitat física i la dieta saluda-
ble, d'acord amb l'activitat que es desenvolupe.

10 Activitats Complementàries

TIPUS NOM OBJECTIUS EDUCATIUS DE L’ACTIVITAT CURS DATA
COORDINA-

DOR/A

EIXIDA (ALTEA) PALANGRE VEURE DE FORMA PRÀCTICA ELS
CONEIXEMENTS ADQUIRITS EN LA TEORIA

2º FPBM 23/09/21
ANAÏS PINE-

DA

EIXIDA  (VILAJO-
IOSA)

PESCA
VEURE DE FORMA PRÀCTICA ELS

CONEIXEMENTS ADQUIRITS EN LA TEORIA
1º FPBM
2º FPBM

21/12/21

ANAÏS PINE-
DA

JOSÉ LLINA-
RES

EIXIDA  (VILAJO-
IOSA)

PESCA
VEURE DE FORMA PRÀCTICA ELS

CONEIXEMENTS ADQUIRITS EN LA TEORIA
1º FPBM
2º FPBM

12/04/22

ANAÏS PINE-
DA

JOSÉ LLINA-
RES

EIXIDA  (*) ARRASTRE
VEURE DE FORMA PRÀCTICA ELS

CONEIXEMENTS ADQUIRITS EN LA TEORIA
2º FPBM 11/11/21

ANAÏS PINE-
DA

EIXIDA  (*) CERCO
VEURE DE FORMA PRÀCTICA ELS

CONEIXEMENTS ADQUIRITS EN LA TEORIA
2º FPBM 10/02/22

ANAÏS PINE-
DA

EIXIDA  (*) ENMALLE
VEURE DE FORMA PRÀCTICA ELS

CONEIXEMENTS ADQUIRITS EN LA TEORIA
2º FPBM 17/03/22

ANAÏS PINE-
DA

* AQUESTES EIXIDES LA LOCALITAT DEPEN DE LA SITUACIÒ DE PARADES BIOLÒGIQUES, D’ON ESTIGUEN
ATRACANT, LES EMBARCACIONS DE LES QUE ANEM A FER LA VISITA, ETC.

LES LOCALITATS PODEN VARIAR DES DE LA VILAJOIOSA FINS DÉNIA.

11 Avaluació de la pràctica docent i indicadors d'èxit.
A l’hora d’avaluar la pràctica docent, cal tenir en compte els següents elements:

1. La programació
2. L’atenció a la diversitat
3. Les activitats realitzades
4. L’avaluació de l’alumnat

Amb cadascun d’aquests aspectes ens fixarem en uns indicadors que seran els que ens ajuden a rea-
litzar la seua avaluació. Per a la recollida d’informació sobre els indicadors utilitzarem cinc rúbriques, 
per tal que aquesta recollida d’informació siga el més objectiva possible. La qualificació de la pràctica 
docent serà la mitjana de les puntuacions obtingudes.

Aquestes rúbriques i la seua corresponent qualificació són: 
Sí, sempre/tot...: Excel·lent
Sí, bastant/quasi tot...: Notable.
Freqüentment/molts aspectes...: Bé
M'ha costat molt/ poc més de la meitat del que fa falta: Suficient
Poques vegades o mai/poc o res:  Insuficient

Els indicadors presents en les rúbriques són:

La programació:
● Al confeccionar la programació tinc en compte les característiques del context (recursos) i les
característiques de l’alumnat?
● En la programació estan recollides de manera específica les competències fonamentals, els
continguts i els criteris d’avaluació dels distints mòduls?
● Consulte la programació al llarg del curs i, en cas necessari, anote i realitze les modificacions
necessàries?
● Al començament de cada tema o de cada treball, proporcione als alumnes tota la informació que
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necessiten (aspectes a treballar, objectius que es busquen, metodologia de treball, activitats, i
competències a desenvolupar i com es farà l’avaluació)?

L’atenció a la diversitat:
● La meua programació recull l’atenció a la diversitat?
● Passe una prova al començament del curs escolar per conèixer la composició de la classe?
● Llig els informes dels alumnes d’anteriors cursos?
● Tinc en compte la diversitat a l’hora d’organitzar la classe, de crear grups, etc.?
● Plantege exercicis de diferent nivell en cada unitat i en els exàmens?
● Tinc en compte als alumnes que en els seus resultats s’allunyen de la mitjana (tant per baix com
per dalt)?

Les activitats:
● Treballen els meus i les meues alumnes en classe alguna vegada en grup?
● Propose activitats pràctiques?
● Propose activitats que faciliten el treball cooperatiu?
● Propose activitats per facilitar l'aprenentatge autònom?
● En la metodologia que aplique faig servir eines TIC?
● En algun moment de la classe fomente la participació dels alumnes?

L’avaluació:
● Abans de començar un tema o projecte, explique als alumnes com avaluaré?
● Per a l’avaluació utilitze diferents tipus de proves?
● Una vegada acabada la unitat o projecte, també avalue els recursos i les activitats que he fet servir?
● Entre avaluacions, programe alguna prova de recuperació depenent dels resultats dels alumnes?
● En l’avaluació tinc en compte diverses competències?
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