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AVALUACIÓ DE 2n D’ESO 

 

Per tal de donar la qualificació final de 2n 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. 

 

En el cas dels alumnes que tenen suspesa la tecnologia de 1r d’ESO, si 

l’alumne treu una nota final mínima de 5 a 2n d’ESO li quedarà aprovada 

automàticament la tecnologia de 1r d’ESO. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

1.- Conèixer els principis físics de les màquines: força, treball, potència i 

rendiment.  

2.-  Identificar les forces que actuen sobre construccions i objectes senzills, 

així com el tipus d’esforç que produeixen. 

3.- Relacionar les propietats dels materials i la forma dels elements 

resistents amb els esforços que han de suportar 

4.- Identificar i descriure estructures d’edificis, màquines i altres 

construccions, així com la funció que tenen 

5.- Fer construccions senzilles d’estructures i avaluar-ne la resistència a les 

diferents classes d’esforços 

6.- Aprendre la classificació de les màquines. 

7.- Conèixer el funcionament de la palanca i els tipus: de primer, de segon i 

de tercer gènere. 

8.- Entendre la llei de la palanca i la funció del pla inclinat. 

9.- Reconèixer els cargols i les femelles, i el mecanisme cargol-femella. 
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10.- Conèixer els elements bàsics d’una rosca. 

11.- Entendre la llei del cargol 

12.- Conèixer la roda, la manovella i el torn. 

13.- Conèixer la politja, la corriola, la politja mòbil i el polispast. 

14.- Conèixer i entendre els sistemes mecànics 

15.- Conèixer les rodes i turbines hidràuliques 

16.- Valorar les aplicacions de l’electricitat a la vida quotidiana 

17.- Valorar la importància de l’electricitat en la resolució de problemes i 

en el desenvolupament tecnològic. 

18.- Conèixer les magnituds elèctriques fonamentals 

19.- Ser capaç de descriure els components d’un circuit elèctric senzill 

20.- Realitzar esquemes elèctrics senzills 

21.- Muntar circuits elèctrics bàsics 

22.- Conèixer els perills de la utilització de l’electricitat 

23.- Conèixer els diferents tipus de fonts i recursos energètics 

24.- Ser capaç de descriure les principals característiques i el funcionament 

general de les centrals convencionals de producció d’energia. 

25.- Conèixer les energies renovables més importants, així com ser capaç 

de descriure’ns els avantatges 

26.- Conèixer les mesures que podem aplicar en la nostra vida quotidiana 

per estalviar energia. 

27.- Actitud responsable vers el consum d’energia i el reciclatge de 

materials. 

28.- Saber utilitzar el lloc web de Scratch i registrar-se 

29.- Reconèixer l'entorn de treball de Scratch 

29.- Utilitzar apropiadament les funcions bàsiques de l'entorn de treball de 

Scratch (obrir i tancar programa, obrir i tancar projectes existents, canviar 

el llenguatge de l'entorn) 

30.- Reconèixer l'entorn de treball de l'editor de pintures 

31.- Utilitzar l'editor de pintures 

32.- Crear i editar objectes, Disfresses, Fons, i editar Escenari 

33.- Donar instruccions bàsiques a Objectes (en pressionar, per sempre, 

esperar, moure, etc) - activitat 1 

34.- Crear històries interactives amb Scratch incorporant instruccions com: 

pensar, pensar per N segons, dir, dir per N segons, canviar disfressa i 

instruccions de so. 

35.- Establir diferències entre esdeveniments i fils 

36.- Crear programes que gestionen esdeveniments (sensors) com rebre, a 

pressionar objecte, etc.. 

37.- Reconèixer les formes de documentar la funcionalitat d'un Projecte en 

Scratch. 

38.- Realitzar modificacions a programes existents per millorar-los. 
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39.- Elaborar dibuixos mitjançant el moviment d'objectes (funcionalitats 

d'Llapis) 

40.- Utilitzar operacions matemàtiques i booleanes 

41.- Crear i utilitzar variables i llistes 

42.- Compartir amb altres persones els treballs realitzats en Scratch. 

 

 

 

CASOS ESPECIALS 

 

- Alumnes amb dificultats d’aprenentatge (grup E): seguiran uns 

criteris d’avaluació adaptats a les seves característiques donant més 

importància a la part procedimental: en concret el 90% del curs i, per 

tant, de la nota, serà procedimental (realització de projectes i 

informàtica) mentre que el 10% restant serà actitudinal. 
 


