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1. MATERIAL
A l’assignatura de tecnologies de 1r d’ESO l’alumnat no té llibre de text. El material de treball estarà penjat
a la xarxa dins de l’espai web que se’ls indicarà, al que podran accedir de forma gratuïta. En aquest espai
web trobaran apunts bàsics d’estudi, exercicis, activitats d’ampliació, enllaços a altres espais web
d’interès,...
El material bàsic necessari de tecnologia, que cal portar a classe, serà el següent:
- Agenda, llibreta amb quadrícula (la mateixa que a les altres assignatures) i fulls DIN-A4 blancs
- Portafolis, amb subjecció lateral, per enquadernar els dossiers
- Estoig amb bolígrafs, llapis HB o 2, goma, maquineta,...
- Específic pels temes de dibuix:
o Regle graduat de 30 cm, compàs, transportador d’angles, joc d’escaire i cartabó i retolador
de tinta negra tipus roller.
- Altre material específic que es pot demanar amb antelació per a algunes sessions concretes
Així mateix caldrà abonar, quan el professor ho indiqui, una quantitat de 5€ en concepte de material
fungible per al treball al taller de tecnologia, segons acord del Consell Escolar.
2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
BLOCS TEMÀTICS

TEMPORITZACIÓ

2. Dibuix tècnic

1r quadrimestre

4. Eines

2n quadrimestre

6. TIC: Equipament, sistemes operatius
7. Projecte tecnològic i construcció d’objectes al taller

1r quadrimestre
2n quadrimestre

3. ACTIVITATS
A més de les sessions pràctiques que es realitzen al taller i a l’aula d’informàtica, al mes de maig es fa la
sortida al “Centre de tractament de residus del Maresme” a Mataró.
4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències bàsiques pròpies
de la matèria per aquest curs, com són:
- Coneixement i la interacció amb el món
- Tractament de la informació i competència digital
- Comunicativa lingüística i audiovisual
- Artística i cultural
i, de forma més transversal, també es valoraran les competències matemàtica, social i ciutadana,
d’autonomia i iniciativa personal, i d’aprendre a aprendre.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Conceptes
Procediments
Valors, normes i actituds

40 %
35 %
25 %

Els aspectes que es tenen en compte per avaluar són: actitud, hàbits, treball a classe, activitats, dossiers,
treball personal i exàmens.
La recuperació d’una avaluació no aprovada es realitzarà, en la data que s’indiqui, amb la presentació del
dossier corresponent al trimestre (40 %) i un examen de les competències bàsiques a assolir (60%).
En el cas de no superar el curs, la recuperació es farà mitjançant els deures d’estiu i d’una prova escrita al
setembre.
Sant Cugat del Vallès, setembre de 2017

