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AVALUACIÓ DE 1r D’ESO 

 

Per tal de donar la qualificació final de 1r d’ESO es valorarà el grau 

d’assoliment de les competències bàsiques pròpies de la matèria seguint 

els criteris d’avaluació detallats més endavant, amb la ponderació dels 

continguts que a continuació s’especifiquen: 

 

- Continguts conceptuals: 45% 

- Continguts procedimentals: 45% 

- Continguts actitudinals: 10% (en casos d’actitud molt negativa podrà 

comportar, fins i tot, que la nota de l’àrea de tecnologia sigui d’insuficient) 

 

Aquesta ponderació és a nivell global de tot el curs podent-se donar el cas 

que en algun trimestre hi hagi variacions degudes als continguts de l’àrea. 

 

Per poder aprovar la matèria caldrà que la nota mitjana entre els tres 

trimestres sigui de 5. Durant el mes de juny els alumnes suspesos hauran de 

realitzar un examen de recuperació de tota la matèria. Els alumnes que, 

després d’aquesta recuperació, segueixin sense assolir les competències 

bàsiques caldrà que realitzin les activitats descrites a l’annex i que es 

presentin a la recuperació del mes de setembre de tota la matèria. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1.- Conèixer les relacions entre tecnologia, ciència, natura i societat 

2.- Adquirir unes mínimes capacitats en la construcció d’objectes aplicant 

el mètode del procés tecnològic. 

3.- Conèixer i valorar el procés tecnològic com a mètode sistemàtic de 

resolució de problemes propis de la tecnologia. 

4.- Conèixer l’impacte de la tecnologia en la societat i sobre l’entorn 

natural. 

5.- Conèixer el funcionament i l’organtizació d’un aula de tecnologia 

6.- Conèixer les eines bàsiques del taller i les normes d’ús, conservació i 

seguretat. 

7.- Adquirir capacitat mínima en l’ús de les eines per fer operacions 

bàsiques al taller en la construcció d’objectes. 

8.- Conèixer els materials i estris de dibuix tècnic. 

9.- Ser capaç de dibuixar formes geomètriques elementals 

10.- Adquirir unes mínimes capacitats en l’ús dels materials i estris de 

dibuix per dibuixar croquis, esbossos i plànols. 

11.- Conèixer les normes d’acotament 

12.- Conèixer i realitzar la representació del sistema de vistes o projeccions 

d’objectes senzills. 
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13.- Descriure les eines informàtiques de creació i tractament d’informació 

multimèdia. 

14.- Identificar els aspectes més rellevants i característics dels documents 

multimèdia. 

15.- Utilitzar l’ordinador per a crear documents que integrin textos, 

imatges, vídeos i sons. 

16.- Posar en pràctica l’elaboració de documents multimèdia i de 

presentacions multimèdia. 

17.- Analitzar els avantatges i inconvenients dels documents multimèdia en 

la comunicació d’informació i valorar l’ús de les noves tecnologies de la 

informació i la comunicació en l’àmbit tecnològic. 

 


