
Departament de Tecnologia
ESO (Tecnologia i Robòtica) ; Batxillerat (Tecnologia Industrial)

Els informem dels criteris i mesures organitatiies del Departament de Tecnologia en aquest curs.

Material i organitacii del curs

Cada curs està estructurat en tres àrees: Teoria, Actiiitats i Tallers.

• Teoria Textos/apunts digitals i/o en paper, facilitats pel Departament o d'una editorial.

• Activitats Digitals i/o en paper, Classroom, webs, programacii/robòtica, simulacii, etc.

• Tallers Material d'electricitat, electrònica, robòtica, mecànica..., per a la realitacii de treballs
pràctics i projectes.

El Departament facilitarà als alumnes el material i equipament necessari. El cost d'aquest material
es cobra a l'inici de curs i per tant l'alumne/a no ha d'adquirir cap altre material, ni fer cap altra
despesa (per aquest concepte) al llarg del curs.

1r i 2n d'ESO 
Text i material digital  –  Teide-Weeras (adquirit per l'alumne/a)

Actiiitats del Departament + Material de taller  5 €

3r i 4t ESO
Robòtica ESO

Apunts i actiiitats del Departament + Material de taller 5 €

1r i 2n Batxillerat Apunts i actiiitats del Departament + Material de taller 5 €

Web família/Classroom/Web del centre

Web família (Itaca) ofereix la possibilitat de comunicar-se ràpidament amb qualseiol professor/a
de Tecnologia, i també amb qualseiol altre professor/a de l'alumne/a.

La plataforma Google Classroom s'utilitarà per incloure alguns apunts de Tecnologia, actiiitats
digitals, així com els criteris de qualifcacii del departament.
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Criteris de qualifcacii

L’aialuacii és contínua i global. Es ialora el treball regular i el progrés que cada alumne ha fet des
del començament.

ESO Ponderació

Continguts Teòrics *
Si no es supera el 3,33 sobre 10, que suposa els «continguts teòrics
mínims», no s'aproia l'assignatura.

35%

Activitats i Taller *
Ha  d'haier  superat  els  anteriors  continguts  teòrics  mínims,  per
poder aialuar aquestos apartats. 

50%

Actitud i assistència 15%

* En tots els textos escrits s'avaluarà l'ortografa (pot baixar fns a   punt de la nota)

Robòtica en l'ESO Ponderació

Actiiitats i muntatges pràctics, treballs d'iniestigacii i exposicii treballs. 80%

Actitud, iniciatiia, interés i assistència. 20%

 BATXILLERAT Ponderació

Teòrics *
Si no es supera el 3,33 sobre 10, que suposa els «continguts
teòrics mínims», no s'aproia l'assignatura.

50%

Activitats *
Ha d'haier superat els anteriors continguts teòrics mínims,
per poder aialuar aquestos apartats. 

40%

Actitud i assistència 10%

* En tots els textos escrits s'avaluarà l'ortografa (pot baixar fns a   punt de la nota)

Estem a la seua disposicii per aclarir-los qualseiol dubte. 

El Departament de Tecnologia - IES Pare Vitòria

Alcoi, 01 de setembre 2020
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