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Contingutsotemesperavaluació:
1a
Avaluació:
Thetechnologicalprocess
/
El
procés
tecnològic
Materials:metalsand
wood
/
Materials:
metalls
i
fusta
Project: Design and construction of a project using wood as the
main material. / Projecte: Disseny i construcció d’un projecte
utilitzantcomamaterial
principal
la
fusta.
2a
Avaluació:
Structures/Estructures
The computer: hardware & software / 
L’ordinador: maquinari I
programari
Project: Design and construction of a structural project. / 
Projecte:
Dissenyiconstrucció
d’un
projecte
d’estructures.
3a
Avaluació:
Mechanismsandmachines
/
Mecanismes
i
màquines.
TechnologyandSociety
/
Tecnologia
i
societat.
Wordprocessor/Processador
de
textes.
Project: Design and construction of a project with mechanisms /
Projecte:Dissenyiconstrucció
d’un
projecte
amb
mecanismes.

Technical drawing unit will be explained during the whole course when
preparing the technical report of each project. 
/ El tema del dibuix
s’explicarà al llarg de les tres avaluacions a l’hora de realitzar l’informe
tècnic
decadaprojecte.
Què
s’avaluarà:
1. El coneixement per part de l’alumnat de les consideracions
teòriquesipràctiques
que
apareixeran
en
el
temari.
2. Aquelles habilitats pròpies de l’assignatura que es treballaran en
eltallerdurantelcurs.
3. Laparticipacióactiva
de
l’alumnat
durant
les
classes.
Com
s’avaluarà:
Avaluacióordinària:
S’avaluaran els continguts per temes. Es realitzarà un examen per
tema.Améss’avaluaranels
projectes
i
informes
del
taller.
S'aplicaranelssegüentspercentatges:
Provesescrites(40%)
Pràctica(60%)
● Activitatsiexercicis
pràctics
de
cada
unitat.
● Projecteaula-taller.
● Nivell de col·laboració a l’hora de mantenir l’aula-taller neta i
ordenada.
● Memòriatècnica.
● Activitatsipràctiques
d’informàtica.
Actitud
Es tendrà en compte a l'hora d'arrodonir la nota. Una actitud
negativapotsuposaruna
qualificació
negativa
de
l'assignatura.
Escontemplacoma
actitud:

● Lafeinadiària
i
activitats
de
classe.
● Netedaticontinguts
de
la
llibreta
de
classe.
● Nivell de participació, interès i respecte dins la classe i en el
seugrup.

Per fer mitjana entre els tres continguts, l’alumne almenys ha de tenir
una 
mitjana de quatre en cadascun d’ells, si no se lliura qualque
treball
l’alumnenopodràtenir
una
qualificació
positiva.
La nota final de curs es calcularà tenint en compte les notes de les tres
avaluacions.
Avaluacióextraordinària:
Els alumnes que al juny no hagin assolit els mínims tendran una prova
extraordinàriaalsetembre.Aquesta
prova
consistirà
en:
●

Unexamen.

●
Presentar el quadern de classe. S’avaluarà que contengui tots
els
apuntsiexercicisrealitzats
al
llarg
del
curs.
●

Untreballindicatpel
professor
al
juny.

Si l’alumne ha assolit de manera positiva la nota del quadern al juny,
podrà prescindir d’avaluar-se en aquesta part al setembre, sempre i
quan
elprofessorl’hiindiqui.
Criterisdequalificaciódela
prova
extraordinària:
Examen(75%)
Treball(25%)
La presentació del treball és requisit indispensable per aprovar
l’assignatura.
L’arrodoniment es farà tenint en compte l’evolució durant el curs.

Altresconsideracions:

