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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència
específica 1 a
desenvolupar:

Competència
específica 2 a
desenvolupar:

Competència
específica 3 a
desenvolupar

Competència
específica 4 a
desenvolupar

Competència
específica 5 a
desenvolupar

Competència
específica 6 a
desenvolupar

CE1. Cercar i
seleccionar la
informació adequada
provinent de diverses
fonts, de manera crítica
i segura, aplicant
processos de recerca,
mètodes d'anàlisis de
productes i
experimentant amb
eines de simulació, per
definir problemes
tecnològics i iniciar
processos de creació de
solucions a partir de la
informació obtinguda.

CE2. Tractar problemes
tecnològics amb
autonomia i actitud
creativa, aplicant
coneixements
interdisciplinaris i
treballant de manera
cooperativa i
col·laborativa, per
dissenyar i planificar
solucions a un
problema o necessitat
de manera eficaç,
innovadora i sostenible.

CE3. Aplicar de manera
apropiada i segura
diferents tècniques i
coneixements
interdisciplinaris
utilitzant operadors,
sistemes tecnològics i
eines, tenint en compte
la planificació i el
disseny previ per
construir o fabricar
solucions tecnològiques
i sostenibles que donin
resposta a necessitats
en diferents contextos.

CE4. Descriure,
representar i
intercanviar idees o
solucions a problemes
tecnològics o digitals,
utilitzant mitjans de
representació,
simbologia i vocabulari
adequats, així com els
instruments i recursos
disponibles i valorant la
utilitat de les eines
digitals per comunicar i
difondre informació i
propostes.

CE6.Comprendre els
fonaments del
funcionament dels
dispositius i aplicacions
habituals del seu
entorn digital
d'aprenentatge,
analitzant els seus
components i funcions i
ajustant-los a les seves
necessitats per fer un
ús més eficient i segur i
per detectar i resoldre
problemes tècnics
senzills

CE7. Fer un ús
responsable i ètic de la
tecnologia, tot mostrant
interès per un
desenvolupament
sostenible, identificant
les seves repercussions
i valorant la contribució
de les tecnologies
emergents per
identificar les
aportacions i l'impacte
del desenvolupament
tecnològic en la
societat i en l'entorn.
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Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1. Definir problemes o
necessitats plantejades,
tot cercant i contrastant
informació procedent
de diferents fonts de
manera crítica i segura,
avaluant la seva
fiabilitat i pertinència.
1.2. Comprendre i
examinar productes
tecnològics d'ús
habitual a través de
l'anàlisi d'objectes i
sistemes, emprant el
mètode científic i
utilitzant eines de
simulació en la
construcció de
coneixement.
1.3. Adoptar mesures
preventives per la
protecció dels
dispositius, les dades i
la salut personal, tot
identificant problemes i
riscos relacionats amb
l’ús de la tecnologia i
analitzant-los
èticament i crítica.

2.1. Idear i dissenyar
solucions eficaces,
innovadores i
sostenibles a
problemes definits,
aplicant conceptes,
tècniques i
procediments
interdisciplinaris, així
com criteris de
sostenibilitat amb
actitud emprenedora,
perseverant i creativa.
2.2. Seleccionar,
planificar i organitzar
els materials i eines,
així com les tasques
necessàries per a la
construcció d'una
solució a un problema
plantejat, treballant
individualment o en
grup de manera
cooperativa i
col·laborativa.

3.1. Fabricar objectes o
models mitjançant la
manipulació i
conformació de
materials, emprant
eines i màquines
adequades, aplicant els
fonaments
d'estructures,
mecanismes, electricitat
i electrònica i
respectant les normes
de seguretat i salut que
s’hi apliquin.

4.1. Representar i
comunicar el procés de
creació d'un producte
des del seu disseny fins
a la seva difusió,
elaborant
documentació tècnica i
gràfica amb l'ajuda
d'eines digitals,
emprant els formats i el
vocabulari tècnic
adequats, de manera
col·laborativa, tant
presencialment com en
remot.

6.1. Fer servir de forma
eficient i segura els
dispositius digitals d'ús
quotidià en la resolució
de problemes senzills,
analitzant els
components i els
sistemes de
comunicació, coneixent
els riscos i adoptant
mesures de seguretat
per a la protecció de
dades i equips

7.1. Reconèixer la
influència de l'activitat
tecnològica en la
societat i en la
sostenibilitat ambiental
al llarg de la seva
història, identificant les
seves aportacions i
repercussions i valorant
la seva importància per
al desenvolupament
sostenible.
7.2. Identificar les
aportacions de les
tecnologies emergents
al benestar, a la igualtat
social i a la disminució
de l'impacte ambiental,
fent-ne un ús
responsable i ètic.
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Descriptors de sortida Descriptors de sortida Descriptors de sortida Descriptors de sortida Descriptors de sortida Descriptors de sortida

CCL3, STEM2, CD1, CD4,
CPSAA4, CE1.

CCL1, STEM1, STEM3,
CD3, CPSAA3, CPSAA5,
CE1, CE3.

STEM2, STEM3, STEM5,
CD5, CPSAA1, CE3 i
CCEC3.

CCL1, STEM4, CD3,
CCEC3 i CCEC4.

CP2, CD2, CD4, CD5,
CPSAA4, CPSAA5.

STEM2, STEM5, CD4 i
CC4.

Ítems Ítems Ítems Ítems Ítems Ítems

- defineix la
necessitat.

- cerca i contrasta
informació

- analitza objectes
o productes
tecnològics

- utilitza eines de
simulació

- protegeix els
dispositius.

- protegeix les
dades.

- protegeix la
salut.

- identifica riscos
i els analitza

- dissenya
solucions

- són
innovadores.

- aplica tècniques
interdisciplinars.

- aplica criteris de
sostenibilitat)
selecciona i
organitza els
materials.

- selecciona i
organitza les
eines.

- treballa de
manera
cooperativa

- empra eines i
màquines
adequadament.

- aplica
fonaments de
estructures,
mecanismes i
electricitat.

- és respectuós
amb les normes
de seguretat

- la presentació
del treball o
projecte.

- la memòria
tècnica del
projecte

- Utilitza internet
per cercar
informació.

- Fa ús del
chromebook o
altres
dispositius.

- Valora i utilitza
els antivirus per
protegir la
informació

- fa referències
als beneficis que
presenta la
tecnologia

- Explica la
importància del
desenvolupame
nt sostenible.

- Explica com la
tecnologia
afavoreix el
benestar

- Explica com la
tecnologia
contribueix a la
igualtat social

- Explica com la
tecnologia
afavoreix la
disminució de
l'impacte
ambiental
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Sabers bàsics:

A. Procés de resolució de problemes
B. Comunicació i difusió d’idees
D. Digitalització de l’entorn d’aprenentatge
E. Tecnologia sostenible

Context/contextos: Escolar X Social Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

La finalitat d’aquesta situació d’aprenentatge és que els alumnes siguin capaços de desenvolupar un producte tecnològic que utilitza l’electricitat com
fonament principal.

Durant les primeres sessions la professora presentarà als alumnes els conceptes més bàsics i necessaris per poder desenvolupar les activitats plantejades
sobre què és l’electricitat i què són els materials. A més a més, es farà un recordatori de normes d’ús per la normalització del dibuix tècnic, ja adquirit a 2n
d’ESO, i normes d’ús i comportament al taller.

Les activitats que s’han plantejat estan molt enllaçades amb el desenvolupament del procés tecnològic i on es poden veure aplicades totes les seves fases:
Identificació de la necessitat (volem construir un joc elèctric), Recopilació d’informació (idees d’altres jocs, materials, com és un circuit elèctric…), Disseny
(creació del propi joc amb esbós, croquis i disseny 3D amb CAD), Planificació (seqüenciació de les passes per construir-lo al taller), Construcció (del joc
elèctric), Avaluació (Presentació a meitat SA on els companys fan crítica constructiva de la resta de projectes i així poder incorporar modificacions, i
presentació al final del procés per veure quina ha estat l’evolució i el resultat final) i Divulgació (Promoció del joc als companys i realitzar un
vídeo/promoció).
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El procediment d’avaluació és divers i on es tenen en compte:
- Les activitats individuals
- Les activitats grupals
- Les presentacions (de forma individual i grupal)
- El portfoli de feina de taller
- El producte final construït

L’avaluació és diversa i on es farà ús de rúbriques i formularis. Els alumnes saben a través de la rúbrica quines són les especificacions que s’avaluen. Així
mateix es farà ús de l’avaluació de la docent en la gran majoria d’activitats, però els alumnes també participaran en algunes avaluacions a través de
l’autoavaluació i la coavaluació.

En acabar aquesta situació d’aprenentatge els alumnes hauran adquirit els sabers bàsics esmentats en l’apartat anterior i dels quals faran ús per les
properes situacions d’aprenentatge.

Instruccions i materials:

**Creació d’un joc elèctric (39h)

1. Pluja d’idees: (4 hores)
a. Part teòrica:

i. Què és l’electricitat→ principis de funcionament, elements que s’utilitzen i materials. Informació en docs. 2 sessions CA 1.1 CA6.1CA 7.1, 7.2
b. Part recerca informació actual:

i. Jocs actuals que utilitzin electricitat. Recerca→ Presentació amb recerca de jocs (donar-los pàgines web on cercar) 1 sessió CA 1.1, 1.2CA6.1
ii. Definició del joc que volen crear (quines funcions, per qui va dirigit) → part de màrqueting 1 sessió CA 2.1CA 7.1, 7.2

2. Esbós i croquis. (5 hores)
a. Informació

i. De forma individual han de fer un esbós del joc que volen crear. De forma grupal, han de decidir quin projecte volen fer. 1 sessió CA 1.1, 1.2 CA
2.1CA4.1

ii. Decidit el projecte, fer una presentació de les idees del prototip del joc que volen crear. 1 sessió creació presentació + 1 sessió presentació
companys CA 2.1CA4.1
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b. Normativa esbós i croquis.
i. Cercar les normes de com ha de ser un esbós i un croquis. 1 sessió CA 1.1. 1.2 CA3.1
ii. Croquis fet a mà i després passat a tinkercad (digitalització) 1 sessió CA4.1CA6.1

3. Material: (2 hores)
a. Dir quins materials tendrà el joc. Recerca:

i. Què és el material X, usos i perquè han decidit utilitzar aquest material.  2 sessions CA 1.1, 1.2 CA 2.1  CA 7.2
4. Muntatges: (17 hores)

a. Treball muntatge creació joc.  CA3.1
b. Diari de feina del taller. → Digitalització: diari de feina a través d’un google sites. CA 2.2 CA4.1CA6.1
c. Eines: Treball d’usos i seguretat de l’ús d’eines amb electricitat. CA 1.3  CA3.1

5. Prototip i promoció: (7 hores)
a. Exposició del joc als companys 2 sessions CA 2.2 CA7.1, 7.2
b. Fer un manual d’instruccions 2 sessió CA4.1CA6.1
c. Crear una memòria tècnica  1 sessionsCA4.1CA6.1
d. Fer un real del making off per instagram (vídeo producció). 2 sessions CA 2.1CA4.1CA6.1
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Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

**Creació d’un joc elèctric (39h)

6. Pluja d’idees: (4 hores)
a. Part teòrica:

i. Què és l’electricitat→ principis de funcionament, elements que s’utilitzen i materials. Informació en docs. 2 sessions CA 1.1 CA6.1CA 7.1, 7.2
b. Part recerca informació actual:

i. Jocs actuals que utilitzin electricitat. Recerca→ Presentació amb recerca de jocs (donar-los pàgines web on cercar) 1 sessió CA 1.1, 1.2CA6.1
ii. Definició del joc que volen crear (quines funcions, per qui va dirigit) → part de màrqueting 1 sessió CA 2.1CA 7.1, 7.2

7. Esbós i croquis. (5 hores)
a. Informació

i. De forma individual han de fer un esbós del joc que volen crear. De forma grupal, han de decidir quin projecte volen fer. 1 sessió CA 1.1, 1.2 CA
2.1CA4.1

ii. Decidit el projecte, fer una presentació de les idees del prototip del joc que volen crear.  1 sessió creació presentació + 1 sessió presentació
companys CA 2.1CA4.1

b. Normativa esbós i croquis.
i. Cercar les normes de com ha de ser un esbós i un croquis. 1 sessió CA 1.1. 1.2 CA3.1
ii. Croquis fet a mà i després passat a tinkercad (digitalització) 1 sessió CA4.1CA6.1

8. Material: (2 hores)
a. Dir quins materials tendrà el joc. Recerca:

i. Què és el material X, usos i perquè han decidit utilitzar aquest material.  2 sessions CA 1.1, 1.2 CA 2.1  CA 7.2
9. Muntatges: (17 hores)

a. Treball muntatge creació joc.  CA3.1
b. Diari de feina del taller. → Digitalització: diari de feina a través d’un google sites. CA 2.2 CA4.1CA6.1
c. Eines: Treball d’usos i seguretat de l’ús d’eines amb electricitat. CA 1.3  CA3.1

10. Prototip i promoció: (7 hores)
a. Exposició del joc als companys 2 sessions CA 2.2 CA7.1, 7.2
b. Fer un manual d’instruccions 1 sessió CA4.1CA6.1
c. Crear una memòria tècnica  2 sessionsCA4.1CA6.1
d. Fer un real del making off per instagram (vídeo producció). 2 sessions CA 2.1CA4.1CA6.1
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Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Les SA s'avaluen amb activitats i sense la realització de controls teòrics tradicionals.
1. Activitats diàries individuals →avaluació amb rúbrica
2. Activitats grupals (presentacions, construcció d’un prototip…)→avaluació amb rúbrica, coavaluació dels companys i autoavaluació

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

No hi ha un procediment d’avaluació final, l’avaluació és de forma contínua i la nota final s’obté de les qualificacions de totes les activitats de la
situació d’aprenentatge.

S’enten que amb la SA creada i avaluada de forma contínua s’aconsegueix que l’alumant assoleix el coneixement.

Al llarg del curs es realitzaran 2 SA i la qualificació de les competències específiques s'obtindrà a partir de les ponderacions dels criteris
d’avaluació de les dues SA.


