
Assignatura TECNOLOGIA. Nivells 1  r  , 2  n  , 3  r   i 4  t   d’ESO. Curs 2021-22  

Avaluació: criteris d'avaluació comuns, i qualificació.

 Per a l'alumnat d'ESO, l'avaluació serà contínua i diferenciada, i estarà basada en proves 

sobre domini de continguts i competències; així mateix, es tindrà en compte l'actitud de l'alum-

nat, en quan a motivació i respecte al Reglament de Règim Intern del centre i decret de drets i 

deures vigent.

La nota de l'alumnat   d’ESO   per a cada avaluació serà la conseqüència de realitzar

la ponderació dels següents aspectes:

1.-Una  o  més  proves  escrites  o  orals  (preguntes  en  classe),  treballs,  projectes  o  pràctiques

informàtiques  de  qualsevol  tipus  dels  temes  o  blocs  de  continguts  impartits.  El  professorat

responsable  de la  matèria,  informarà a  l’alumnat  del  percentatge atribuït  a  cadascuna de les

tasques avaluables en cada avaluació. Ponderació del 70%.

2.-Llibreta o apunts de classe que recollirà la  data i coneixements impartits a cada sessió de

classe, així com les activitats realitzades a classe o a casa. Ponderació del 20% (Inclou els treballs

individuals  i  col·lectius  i les  faltes d'ortografia).  Per  aprovar  és imprescindible  portar  al  dia  la

llibreta.

3.-Actitud en classe i relació amb els  companys i professor/a, així com el respecte de les normes

d'ús de l'aula, del taller i de l'aula d'informàtica. Ponderació del 10%.

La  falta  d'assistència  injustificada de  més  del  15%  (ponderada  trimestralment)

comportarà la pèrdua del dret a l'avaluació contínua per part de l'alumne. En aquest cas l'alumne

podrà recuperar l'assignatura en la prova extraordinària de final de curs.

En relació a la  forma d'avaluar i corregir, els professors indicaran sempre les errades

dels alumnes als exàmens i treballs i indicaran la valoració en cada apartat de forma clara, així

com la nota global que serà la suma ponderada dels diversos apartats. 

S'exigirà una  bona presentació (respecte dels marges, poques faltes d'ortografia, lletra

llegible...), ordre i coherència tant en els treballs com en els exàmens, les deficiències observades

al respecte restaran nota a criteri del professor/a. 

Els  problemes  de  càlculs es  resoldran  ordenada  i  metòdicament  segons  el  següent

procediment: indicació de la fórmula a aplicar, aïllament de la incògnita a calcular, substitució pels

valors numèrics indicant les unitats de mesura d'aquests (ex. 245 Kg), canvi d'unitats si s'escau i

finalment el càlcul numèric arrodonint a dos decimals i amb la indicació de les unitats de mesura

corresponents. Segons aquest procediment, el professorat valorarà la resolució dels problemes. 



En les preguntes tipus TEST, cada resposta errada restarà punts a criteri del professor/a,

no podent donar lloc a un resultat total negatiu dins de la dita pregunta.

Una nota inferior a 2 punts en un examen parcial o treball , no computarà per a calcular la nota

mitja ponderada de l'avaluació corresponent.

En el cas que l'alumnat no lliure en el termini pactat la llibreta, la memòria del projecte o

qualsevol altre treball encomanat pel professorat, aquests podran optar per suspendre'l sense fer-

li mitja ponderada.

Si  durant  la  realització  d'un  examen  es  detecta  que  l'alumnat  ha  emprat  un  mètode

fraudulent  (copia,  usa  el  mòbil,  diu  les  respostes  als  companys,  etc.),  tindrà  l'avaluació

corresponent suspesa amb una nota de 1 i l'haurà de recuperar a la prova ordinària de juny.

La  falta d'assistència a un examen ha de ser justificada (caldrà presentar el justificant

corresponent). L'alumne/a s'examinarà quan ho estime oportú el professorat, sempre que presente

l'esmentat justificant, sinó tindrà la consideració de “no presentat” i equivaldrà a un zero per a fer

la nota mitja en l'avaluació corresponent. 

L’avaluació  de  l’alumnat  amb  ACIS (Adaptacions  Curriculars  Significatives  en  les

assignatures  instrumentals)  es  farà  d’acord  amb el  seu  nivell  curricular  fent-se  costar  al  seu

informe individualitzat, a l’expedient i donant complida informació als pares o tutors. El material

amb el que treballarà i s’avaluarà serà preparat pels membres del departament amb els continguts

mínims de l’assignatura.

Només existeix la  recuperació oficial de  final de curs, la qual recollirà la totalitat de la

matèria impartida durant el curs. Altres recuperacions es deixaran a criteri de cada professor/a,

que comunicarà les condicions de forma adequada a l'alumnat afectat. 

Si  finalment  s’ha  suspès  l'assignatura,  caldrà  recuperar-la  en  les  proves  escrites

extraordinàries on s'examinarà de la totalitat dels continguts impartits. Excepcionalment un alumne

suspès  podrà  recuperar  l'assignatura  en  les  proves  extraordinàries  de  final  de  curs,  fent  les

tasques encomanades expressament pel seu professor/a. (s'informarà per escrit amb la signatura

del professor i  l'alumne o els seus pares o tutors legals). La  sola     presentació   dels treballs o

tasques no serà suficient motiu per aprovar l'assignatura, aquests hauran d'estar realitzats  de

forma correcta i satisfactòria segons el criteri del professorat.

En les proves extraordinàries de final de curs:

- La nota final de l'assignatura, serà l'obtinguda en la dita prova extraordinària.

- En cas que l'alumne/a no es presentara a la prova extraordinària s'indicarà la nota amb

un “no presentat”.

El  professorat  informarà  l'alumnat sobre  els  continguts  i  condicions  requerits  per  a

superar qualsevol prova.  També informarà sobre els  criteris d'avaluació en cada moment que

s'estime oportú i seguint la normativa vigent. De les condicions de les proves extraordinàries de

final de curs, tant com per a continguts, com per a criteris d'avaluació, es donarà informació a



l'alumnat i als pares o tutors, una vegada acabat el període lectiu i durant el període de reclamació

de notes de juny.

L'alumnat  que  tinga  la  Tecnologia  d'ESO  pendent d'altres  cursos,  podrà  recuperar-la

aprovant la 1ª i 2ª avaluació de tecnologia del seu curs actual. Si en el curs actual no cursa la

tecnologia haurà de seguir les indicacions del departament (realitzar una tasca, treball, dossier o

examen de recuperació) i lliurar-lo dins del termini que li serà comunicat al llarg del curs.

A l'assignatura de Tecnologia impartida en el programa PR4, es seguiran els criteris concrets de 

qualificació que consten a la programació del Departament

Criteris d’avaluació per a 1r d’ESO:

1. Valorar i utilitzar el projecte tècnic com a instrument de resolució ordenada de problemes.

1b. 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 comercialització. 

2. Elaborar un pla de treball i realitzar les operacions tècniques previstes amb criteris de se-

guretat i valorar les condicions de l’entorn.

2b. Analitzar objectes tècnics per a conèixer la seua utilitat. 

2c. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional

aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció

oral i utilitzant un llenguatge no discriminatori. 

2d. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols

amb eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes demostrant empatia i reco-

neixent les seues aportacions, i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 

2e. Planificar les operacions i realitzar el disseny del projecte, amb criteris d’economia, segure-

tat i respecte al medi ambient, elaborant la documentació necessària. 

2f. Realitzar de forma eficaç tasques; tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions sent

conscient de les seues fortaleses i debilitats; mostrar curiositat i interès durant el seu desenrotlla-

ment, i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives. 

2g. 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’objectiu, utilitzant

diverses ferramentes com ara 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. 

2h. Avaluar el projecte construït per a verificar el funcionament del prototip i el compliment de

les especificacions i les condicions inicials. 

2i. Escriure la memòria tècnica del projecte realitzat, en diversos formats digitals, cuidant els

seus aspectes formals, utilitzant la terminologia conceptual corresponent i aplicant les normes de

correcció ortogràfica i gramatical, i  ajustats a cada situació comunicativa, per a transmetre els

seus coneixements de manera organitzada i no discriminatòria. 



2j. Comunicar oralment el contingut de la memòria tècnica prèviament planificat, aplicant la

terminologia conceptual corresponent, les normes de la prosòdia i la correcció gramatical, i ajus-

tats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera or-

ganitzada els resultats obtinguts en el projecte realitzat, amb un llenguatge no discriminatori. 

3. Identificar i saber connectar els components fonamentals de l’ordinador i els seus perifè-

rics; explicar la seua missió en el conjunt.

3b. Identificar les diferents parts d’un equip informàtic per a fer reparacions o millores. 

3c. Catalogar el programari bàsic que permet treballar amb equips informàtics. 

4. Manejar l’entorn gràfic dels sistemes operatius com a interfície de comunicació amb la mà-

quina.

5. Usar l’ordinador com a ferramenta de treball, amb l’objecte de comunicar, localitzar i mane-

jar informació de diverses fonts. Conèixer i aplicar la terminologia i procediments bàsics dels pro-

cessadors de text i ferramentes de presentacions.

5b. Llegir textos, en formats diversos i presentats en suport paper o digital, utilitzant les estratè-

gies de comprensió lectora per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre els continguts,

l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques. 

5c. Crear i editar continguts digitals com ara documents de text o presentacions multimèdia

amb sentit estètic utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori per a exposar un objecte tecnolò-

gic. 

6. Representar objectes senzills per mitjà d’esbossos, croquis, vistes i perspectives, a fi de

comunicar un treball tècnic.

6b. Representar croquis i esbossos per a utilitzar-los com a elements d’informació gràfica d’ob-

jectes de l’entorn escolar. 

7. Conèixer la classificació general dels materials d’ús habitual.

7b. 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. 

7c. Interpretar textos orals procedents de fonts diverses, utilitzant les estratègies de compren-

sió oral, per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’aplicació dels seus

coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge. 

8. Conèixer les propietats bàsiques de la fusta com a material tècnic, les seues varietats i

transformats més utilitzats, identificar-los en les aplicacions més usuals i utilitzar les seues tècni-

ques bàsiques de conformació, unió i acabat de forma correcta, respectant els criteris de seguretat

adequats.

8b. Analitzar els mètodes d’obtenció i les propietats de la fusta utilitzada en la fabricació d’ob-

jectes projectes tecnològics. 

8c. Manipular i mecanitzar fusta tenint en compte les seues propietats per a utilitzar les ferra-

mentes adequades aplicant les corresponents normes de seguretat i salut. 



9. Conèixer les propietats bàsiques dels metalls com a materials tècnics, les seues varietats i

transformats més utilitzats, identificar-los en les aplicacions més usuals i utilitzar les seues tècni-

ques bàsiques de conformació, unió i acabat de forma correcta, respectant els criteris de seguretat

adequats.

10. Identificar, analitzar i descriure, en sistemes senzills i estructures de l’entorn, elements re-

sistents i els esforços a què estan sotmesos.

10b. Analitzar els esforços a què estan sotmeses les estructures, així com la transmissió d’estos

entre els elements que les configuren experimentant- ho en prototips. 

10c. Descriure les característiques de cada tipus d’estructura i identificar-les en exemples de la

vida real utilitzant informació escrita, audiovisual i digital. 

11. Assenyalar, en màquines complexes, els mecanismes simples de transformació i transmis-

sió de moviments que les componen, i explicar el seu funcionament en el conjunt. Calcular la rela-

ció de transmissió en els casos que corresponga.

12. Utilitzar apropiadament mecanismes i màquines simples en projectes i maquetes.

13.  Conèixer i utilitzar adequadament les magnituds elèctriques bàsiques.

14. Valorar els efectes de l’energia elèctrica i la seua capacitat de conversió en altres manifes-

tacions energètiques.

15. Identificar i utilitzar correctament els elements fonamentals d’un circuit elèctric de corrent

continu i comprendre la seua funció dins d’este.

16. Usar l’ordinador com a instrument eficaç per a localitzar informació en Internet.

16b. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts, a partir d’una estratègia de filtratge i de

manera contrastada, organitzant la informació per mitjà de procediments de síntesi o presentació

dels continguts, registrant-la en paper o emmagatzemant-la digitalment per a obtindre textos de

l’àmbit acadèmic o professional. 

16c. Investigar els estudis i les professions vinculats amb la matèria, per mitjà de l’ús del les

TIC, i identificar els coneixements, les habilitats i les competències que demana el mercat laboral

per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències. 

17. Accedir a Internet com a mitjà de comunicació, utilitzant el correu electrònic i el xat.

18. Conèixer les distintes fonts d’energia, la seua classificació, la seua transformació, els seus

avantatges i inconvenients.

19. Descriure els processos d’obtenció i utilització d’energia a partir de combustibles fòssils.

20. Distingir les parts i descriure el funcionament d’una màquina de vapor, un motor de com-

bustió interna, una turbina i un reactor.

21. Utilitzar adequadament programes de simulació per ordinador.

22. Descriure, comprendre i valorar les oportunitats que oferix l’entorn tecnològic i productiu de

la Comunitat Valenciana.

Criteris d’avaluació per a 2n d’ESO:



BL1.1. Analitzar la influència d’objectes tècnics tant per a conèixer la seua utilitat com el seu im-

pacte social.

BL1.2. Representar croquis i esbossos per a utilitzar-los com a elements d’informació gràfica d’ob-

jectes de l’entorn domèstic.

BL1.3. Representar les parts integrants d’un prototip, per mitjà de vistes (aplicant-hi criteris de nor-

malització), per a complementar la documentació del projecte tècnic.

BL1.4. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional,

aplicant  les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció

oral i utilitzant un llenguatge no discriminatori.

BL1.5. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols

amb eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes demostrant empatia i reco-

neixent 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 programari 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 i interès durant el seu desenrotlla-

ment,  i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.

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’objectiu, utilitzant

diverses ferramentes com les TIC o entorns virtuals d’aprenentatge; aplicar bones formes de con-

ducta en la comunicació, i previndre, denunciar i protegir altres de les males pràctiques.

BL1.9. Avaluar el projecte construït per a verificar el funcionament del prototip i el compliment de

les especificacions i les condicions inicials.

BL1.10. Escriure la memòria tècnica del projecte realitzat en diversos formats digitals, cuidant els

seus aspectes formals, utilitzant la terminologia conceptual corresponent i aplicant les normes de

correcció ortogràfica i gramatical, i  ajustats a cada situació comunicativa, per a transmetre els

seus coneixements, de manera organitzada i no discriminatòria.

BL1.11. Comunicar oralment el contingut de la memòria tècnica prèviament planificat,  aplicant la

terminologia conceptual corresponent,  les normes de la prosòdia i la correcció gramatical, i ajus-

tats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera or-

ganitzada els resultats obtinguts en el projecte realitzat, amb un llenguatge no discriminatori.

BL2.1. Analitzar els mètodes d’obtenció i les propietats dels metalls utilitzats en la fabricació d’ob-

jectes projectes tecnològics.

BL2.2. Interpretar textos orals procedents de fonts diverses,  utilitzant les estratègies de compren-

sió oral, per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’aplicació dels seus

coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.

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 metalls tenint en compte les seues propietats per a utilitzar les ferra

BL3.1. Descriure els distints mecanismes responsables de transformar i transmetre els moviments,

explicant la funció dels elements que els configuren i calculant, si és el cas, la relació de transmis-

sió per a entendre el funcionament en objectes de què formen part.

BL3.2. Manipular operadors mecànics d’una estructura, fent ús de simbologia normalitzada, a fi

d’integrar-los en la construcció de prototips.

BL3.3. Determinar les magnituds elèctriques, la simbologia i el programari específics, per a apli-

car-los tant al disseny com al muntatge de circuits.

BL4.1. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts, a partir d’una estratègia de filtratge i de

manera contrastada, organitzant la informació per mitjà de procediments de síntesi o presentació

dels continguts, registrant-la en paper o emmagatzemant-la digitalment, per a obtindre textos de

l’àmbit acadèmic o professional.

BL4.2. Llegir textos, en formats diversos i presentats en suport paper o digital, utilitzant les estratè-

gies de comprensió lectora per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre els continguts,

l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques.

BL4.3. Crear i editar continguts digitals com ara documents de text o presentacions multimèdia

amb sentit estètic, utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori per a exposar un objecte tecnolò-

gic, i conèixer com aplicar els diferents tipus de llicències.

BL4.4. Investigar els estudis i les professions vinculats amb la matèria, per mitjà de l’ús del les

TIC, i identificar els coneixements, les habilitats i les competències que demana el mercat laboral,

per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències

Criteris d’avaluació per a 3r d’ESO:

BL1.1. Analitzar objectes tècnics des del punt de vista de la seua utilitat com del seu impacte soci-

al amb l’objectiu de proposar possibles millores.

BL1.2. Representar croquis i esbossos per a utilitzar-los com a elements d’informació gràfica d’ob-

jectes de l’entorn industrial.

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 personal, acadèmic, social o professional,

aplicant  les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció

oral i utilitzant un llenguatge no discriminatori.

BL1.5. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes, assumint diversos rols

amb eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes, demostrant empatia i reco-

neixent 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 programari 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 i interès durant el seu desenrotlla-

ment,  i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.

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’objectiu, utilit-

zant 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, verificant el funcionament del prototip i el compliment de les

especificacions i les condicions inicials.

BL1.10. Escriure la memòria tècnica del projecte realitzat en diversos formats digitals, cuidant els

seus aspectes formals, utilitzant la terminologia conceptual corresponent i aplicant les normes de

correcció ortogràfica i gramatical, i  ajustats a cada situació comunicativa, per a transmetre els

seus coneixements de manera organitzada i no discriminatòria.

BL1.11. Comunicar oralment el contingut de la memòria tècnica prèviament planificat,  aplicant la

terminologia conceptual corresponent,  les normes de la prosòdia i la correcció gramatical, i ajus-

tats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera or-

ganitzada els resultats obtinguts en el projecte realitzat, amb un llenguatge no discriminatori.

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

jectes projectes tecnològics.

BL2.2. Interpretar textos orals procedents de fonts diverses,  utilitzant les estratègies de compren-

sió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l’aplicació dels seus

coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.

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 a utilitzar les fer-

ramentes adequades, aplicant les corresponents normes de seguretat i salut.

BL3.1. Manipular operadors mecànics d’una estructura i simular el seu comportament, fent ús de

simbologia normalitzada, a fi d’integrar-los en la construcció de prototips.

BL3.2. Determinar les magnituds elèctriques, utilitzant els instruments de mesura, simbologia i pro-

gramari específics, per a aplicar-los tant al disseny i muntatge de circuits com al càlcul d’associaci-

ons de generadors i receptors.

BL3.3. Explicar els efectes de l’energia elèctrica i la seua capacitat de conversió en altres manifes-

tacions energètiques, per a valorar la importància de l’estalvi energètic.

BL4.1. Instal·lar (per mitjà d’un gestor d’aplicacions) el programari 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, organitzant la informació per mitjà de procediments de síntesi o presentació



dels continguts, registrant-la en paper o emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i

servicis de la xarxa per a obtindre textos de l’àmbit acadèmic o professional.

BL4.3. Llegir textos, en formats diversos i presentats en suport paper o digital, utilitzant les estratè-

gies de comprensió lectora per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre els continguts,

l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques.

BL4.4. Crear i editar continguts digitals com ara documents de text o presentacions multimèdia

amb sentit estètic, utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori per a exposar un objecte tecnolò-

gic, i conèixer com aplicar els diferents tipus de llicències.

BL4.5. Investigar i recopilar, per mitjà de les TIC, entorns laborals, professions i estudis vinculats

amb la matèria; analitzar els coneixements, les habilitats i les competències necessàries per al seu

desenrotllament, i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar alterna-

tives davant de la presa de decisions.

Criteris d’avaluació per a 4t d’ESO:

BL1.1. Descriure les característiques dels elements, la tipologia, les estructures de les xarxes i els

sistemes per a identificar les aplicacions de la comunicació amb fils o sense.

BL1.2. Utilitzar un llenguatge de programació per a controlar aplicacions informàtiques senzilles.

BL1.3. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts, a partir d’una estratègia de filtratge i de

manera contrastada, organitzant la informació per mitjà de procediments de síntesi o presentació

dels continguts, registrant-la en paper o emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i

servicis de la xarxa per a obtindre textos de l’àmbit acadèmic o professional.

BL1.4. Llegir textos, en formats diversos i presentats en suport paper o digital, utilitzant les estratè-

gies de comprensió lectora per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre els continguts,

l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques.

BL1.5. Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva, filtrant i compar-

tint informació i continguts digitals i utilitzant la ferramentes de comunicació TIC, servicis de la web

social i entorns virtuals d’aprenentatge; aplicar bones formes de conducta en la comunicació, i pre-

vindre, denunciar i protegir  altres de les males pràctiques.

BL1.6. Crear i editar continguts digitals com  documents de text o presentacions multimèdia i pro-

duccions audiovisuals, amb sentit estètic, utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis

de la web, per a exposar un objecte tecnològic, i conèixer com aplicar els diferents tipus de llicèn-

cies. 

BL1.7. Investigar i recopilar, per mitjà de les TIC, entorns laborals, professions i estudis vinculats

amb la matèria; analitzar els coneixements, les habilitats i les competències necessàries per al seu

desenrotllament, i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar alterna-

tives davant de la presa de decisions.

BL2.1. Classificar i analitzar les instal·lacions típiques d’una vivenda identificant els elements que

les constituïxen.



BL2.2. Representar per mitjà de la simbologia adequada, utilitzant el programari específic, circuits

senzills d’instal·lacions domèstiques per a analitzar el seu funcionament i, si és el cas, efectuar el

posterior muntatge.

BL2.3. Efectuar, a partir d’un supòsit pràctic, un estudi comparatiu de l’estalvi que suposa la utilit -

zació de productes energèticament eficients per a fomentar hàbits de consum adequats.

BL2.4. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes, assumint diversos rols

amb eficàcia i responsabilitat; donar suport a companys i companyes, demostrant empatia i reco-

neixent les seues aportacions, i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.

BL2.5.  Planificar  tasques o projectes,  individuals  o  col·lectius,  fent  una previsió  de recursos i

temps, ajustada als objectius proposats, i adaptar-ho a canvis i imprevistos transformant les dificul-

tats en possibilitats; avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final, i comunicar de mane-

ra personal els resultats obtinguts.

BL3.1.  Analitzar circuits electrònics, reconeixent els seus components per a experimentar el seu

funcionament per mitjà de muntatges senzills.

BL3.2. Resoldre problemes tecnològics associats a aplicacions industrials senzilles per mitjà de

portes lògiques emprant, si és el cas, l’àlgebra de Boole.

BL3.3. Utilitzar el programari de simulació específic, emprant simbologia normalitzada, per a repre-

sentar i avaluar circuits electrònics.

 BL4.1.  Analitzar sistemes automàtics estudiant els seus components per a aplicar-ho al muntatge

d’automatismes senzills o robots dotats de moviment autònom.

BL4.2. Utilitzar l’ordinador com a ferramenta d’adquisició i interpretació de dades en sistemes au-

tomàtics, a través de targetes controladores, per a l’experimentació amb prototips prèviament dis-

senyats.

 BL5.1. Descriure les característiques i funcionament de les tecnologies hidràulica i pneumàtica

per a relacionar-ho amb aplicacions de la vida real.

BL5.2.  Analitzar els principals components, utilitzant simbologia normalitzada, per a muntar sen-

zills circuits pneumàtics per mitjà de simulació o utilitzant elements reals complint amb les normes

de seguretat establides.

BL6.1.  Argumentar els canvis tecnològics més rellevants per a valorar la seua repercussió tant

tecnològica com econòmica i social, basant-se en documentació escrita i digital.

BL6.2. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional,

aplicant  les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció

oral i utilitzant un llenguatge no discriminatori.

BL6.3. Expressar oralment textos prèviament planificats, aplicant la terminologia conceptual cor-

responent,  les normes de la prosòdia i la correcció gramatical, i ajustats a les propietats textuals

de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera organitzada els resultats obtin-

guts en el projecte realitzat, amb un llenguatge no discriminatori.



BL6.4. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses, utilitzant les estra-

tègies de comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut,

l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge.

BL6.5.  Estudiar objectes tècnics i tecnològics per mitjà de l’anàlisi d’objectes, per a veure la seua

relació amb l’entorn, la seua funció i evolució històrica.

BL6.6. Escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic , social o professional en diversos formats,

cuidant els seus aspectes formals, aplicant la terminologia apropiada, les normes de correcció or-

togràfica i gramatical, i ajustats a cada situació comunicativa, per a transmetre els seus coneixe-

ments de manera organitzada i no discriminatòria.

BL6.7. Realitzar de manera eficaç tasques, tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions,

sent conscient se les seues fortaleses i debilitats; mostrar curiositat i interès durant el seu desen-

rotllament,  i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.


