
TECNOLOGIES 4t ESO acadèmiques

Signatura alumnatEl què, qui, quan i com de l’assignatura Tecno 4t ESO

Especificacions de l’assignatura
Professorat: Cèsar Sebastià Milian (csm@iesesporles.cat)
Hores lectives totals previstes: 105 hores (3 hores setmanals)

Unitats didàctiques (UUDD):

4SA1. Com puc elevar un objecte enorme?
Coneixements bàsics de pneumàtica i hidràulica. Muntatge d’una premsa hidràulica 1a

4SA2. Què hi ha per dins d'aquest aparell?
Coneixements bàsics d’electrònica analògica i digital. Pràctiques d’electrònica. 1a-2a

4SA3. Com puc transformar aquesta idea en una fabricació digital?
Disseny i impressió d’objectes en 3D amb Onshape. 2a

4SA4. Com puc controlar les instal·lacions i aparells electrònics de ca meva?
Programació i muntatge d’instal·lacions domòtiques amb Bitbloq i AppInventor 2a-3a

4SA5. Què puc fer pel meu poble?
Disseny, planificació i construcció de la maqueta d’un projecte aplicat a una necessitat real. 3a

Criteris d’avaluació i qualificació:

Els criteris d’avaluació i la seva ponderació per al càlcul de la nota final de curs són els següents:

1.1. Idear i planificar solucions tecnològiques emprenedores que generin un valor per a la comunitat, a partir de l'observació i l'anàlisi
de l'entorn més pròxim, estudiant les seves necessitats, requisits i possibilitats de millora.

8%

1.2. Aplicar amb iniciativa estratègies col·laboratives de gestió de projectes amb una perspectiva interdisciplinària i seguint un procés
iteratiu de validació, des de la fase d'ideació fins a la difusió de la solució.

10%

1.3. Tractar la gestió del projecte de manera creativa, aplicant estratègies i tècniques col·laboratives adients, així com mètodes de
recerca en la ideació de solucions el més eficient, accessibles i innovadores possibles.

10%

2.1. Analitzar el disseny d'un producte que doni resposta a una necessitat plantejada, avaluant la seva demanda, evolució i previsió de
fi de cicle de vida amb un criteri ètic, responsable i inclusiu.

7%

2.2. Fabricar productes i solucions tecnològiques, aplicant eines de disseny assistit, tècniques d'elaboració manual, mecànica i digital i
utilitzant els materials i recursos mecànics, elèctrics, electrònics i digitals adients.

11%

3.1. Intercanviar informació i fomentar el treball en equip de manera assertiva, emprant les eines digitals adequades juntament amb el
vocabulari tècnic, símbols i esquemes de sistemes tecnològics apropiats

8%

3.2. Presentar i difondre les propostes o solucions tecnològiques de manera efectiva, emprant l'entonació, expressió, gestió del temps
i adaptació adequada del discurs, així com un llenguatge inclusiu i no sexista.

5%

4.1. Dissenyar, construir, controlar i simular sistemes automàtics programables i robots que siguin capaços de fer tasques de manera
autònoma, aplicant coneixements de mecànica, electrònica, pneumàtica i components dels sistemes de control, així com altres
coneixements interdisciplinaris.

11%

4.2. Integrar en les màquines i sistemes tecnològics aplicacions informàtiques i tecnologies digitals emergents de control i simulació
com a Internet de les coses, el «big data» i la intel·ligència artificial amb sentit crític i ètic.

5%

5.1. Resoldre tasques proposades de manera eficient mitjançant l'ús i configuració de diferents aplicacions i eines digitals, aplicant
coneixements interdisciplinaris amb autonomia.

11%

6.1. Fer un ús responsable de la tecnologia, mitjançant l'anàlisi i aplicació de criteris de sostenibilitat i accessibilitat en la selecció de
materials i en el seu disseny, així com en els processos de fabricació de productes tecnològics, minimitzant l'impacte negatiu en la
societat i en el planeta.

4%

6.2. Analitzar els beneficis que, en la cura de l'entorn, aporten l'arquitectura bioclimàtica i el transport ecològic, valorant la contribució
de les tecnologies al desenvolupament sostenible.

6%

6.3. Identificar i valorar la repercussió i els beneficis del desenvolupament de projectes tecnològics de caràcter social per mitjà de
comunitats obertes, accions de voluntariat o projectes de servei a la comunitat.

4%
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La qualificació final de l’assignatura serà la mitjana ponderada de tots els criteris d’avaluació.

La qualificació trimestral de l’assignatura serà la mitjana ponderada dels criteris d’avaluació desenvolupats des de
l’inici de curs fins al moment de l’avaluació.

L’avaluació de les competències clau CC es farà amb les qualificacions de les tasques associades a les SA del curs i
l’observació directa del professorat durant el desenvolupament d’aquestes.

Cada tasca està associada al desenvolupament d’una CC (CCMT, CD, CL, CAA, CIEE o CSC). Malgrat això,
alguns pics es treballaran altres CC de forma integrada dins de la tasca, però no sempre serà possible o necessari
que siguin avaluades o qualificades.

L’avaluació de les tasques de les diferents SA, relacionades amb els criteris de qualificació, es farà a partir de
proves escrites o orals, qüestionaris, pràctiques, tasques individuals o col·laboratives i l’observació directa del
professorat a classe i a l’entrega de tasques.
Així, l’alumnat coneixerà les condicions d’avaluació de les tasques prèviament al seu desenvolupament amb les
rúbriques de correcció que utilitzarà el professorat per qualificar-les posteriorment.
Per últim, en la realització de tasques col·laboratives, en general, la nota serà la mateixa per a tots. Si les
diferències de participació, interès i feina desenvolupada són desproporcionades, es pot ponderar la nota dels
membres del grup per pujar-la o davallar-la.

Criteris de lliurament de tasques
L’alumnat que per causes justificades no pugui assistir a classe acordarà amb el professorat, depenent del que
s’estigui desenvolupant llavors a l’assignatura, la metodologia a seguir.
El fet de faltar a classe, sigui de forma justificada o sense justificar, no és raó suficient per a no entregar una tasca
encomanada durant l’absència. L’alumnat és el responsable de comunicar-se amb el professorat via mail per pactar
l’entrega de feines abans de reincorporar-se al centre (excepte casos de malaltia greu o situacions excepcionals).
Els treballs i feines s’han de lliurar amb una bona presentació i dins els terminis establerts pel professorat. Els que
no siguin lliurats dins dels terminis establerts, sempre que el professorat consideri que poden entregar amb retard,
seran puntuats amb no més d’un 5 sobre 10.

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents:
La recuperació d’una avaluació pendent es fa amb les tasques de les següents avaluacions, ja que la nota mitjana de
cada avaluació es calcula amb tot el que s’ha desenvolupat fins aquell moment.
Al final de la 3a avaluació, previ acord del professorat-alumnat, es poden fer proves extraordinàries o treballs
específics per recuperar aquelles unitats que poden permetre a l’alumnat recuperar l’assignatura si la mitjana és
inferior a 5.

Criteris de recuperació d'assignatures pendents de cursos anteriors
No hi ha alumnat amb la Tecnologia pendent de 3r d’ESO

Material específic de l’assignatura (a totes les classes)
❗ Chromebook carregat, auriculars propis i calculadora ❗

Usuari i contrasenya moodle/wifi tenir connexió a Internet i accedir al moodle.
Usuari i contrasenya del correu de centre (@iesesporles.cat) per accedir al Classroom
Portafolis amb plàstics i fulls, estoig (llapis, goma i maquineta) i agenda.
Es pot demanar, sempre que l'alumnat hi pugui, material específic com mòbil amb càmera o similar. Sempre es farà
previ acord a l’alumnat del grup i no suposarà cap penalització si no és possible dur-ho.

El material didàctic per desenvolupar les SA que s’inclou amb la llicència digital estarà disponible al Classroom de
l’assignatura. Si escau, serà el professorat qui faciliti còpies en paper.
Aquest material didàctic inclou els kits de préstec dels projectes, que seran responsabilitat de l’alumnat conservar
en les mateixes condicions que són entregats, ja que en alguns casos, una vegada utilitzats s’han de tornar a
l’editorial.
La resta de material propi de l’assignatura (material fungible, kits robòtica, etc.) el proporcionarà el professorat.
Malgrat això es pot demanar que l’alumnat dugui qualque element reutilitzat o de decoració que no estigui al taller
per als projectes.


