
TECNOLOGIES 3r ESO

Signatura alumnatEl què, qui, quan i com de l’assignatura Tecno 3rESO

Especificacions de l’assignatura
Professorat: Cèsar Sebastià Milian (csm@iesesporles.cat)
Hores lectives totals previstes: 70 hores (2 sessions setmanals)

Situacions d’aprenentatge previstes:

3SA1 Com faig realitat el meu disseny?
Disseny i impressió d’objectes en 3D. Objecte ODS 1a

3SA2 Com funcionen els llums d'emergència?
Electricitat bàsica. Muntatges elèctrics: bombeta incandescent i electroimant. Simuladors elèctrics. 1a

3SA3 Construïm una llanterna sostenible?
Magnituds elèctriques i Llei d’Ohm als circuits elèctrics. Experimentació amb circuits elèctrics. Disseny
i muntatge d’una llanterna dinamo.

2a

3SA4 Com es posen els llums automàtics al meu cotxe?
Robòtica Crumble. Pràctiques de CrumbleBot 2a

3SA5 Quin camí segueix...?
Disseny, planificació i construcció de la maqueta d’un projecte aplicat a un dels sistemes estudiats
durant el curs a Biologia (digestiu, respiratori…) combinat amb CrumbleBot i elèctricitat bàsica.

3a

3SA6  Quant en saps de formulació química?
Disseny d’una aplicació de mòbil amb AppInventor per treballar la formulació química. 3a

Criteris de qualificació:
La qualificació final de l’assignatura serà la mitjana ponderada dels anteriors criteris d’avaluació.

La qualificació 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:
La recuperació d’un criteri d’avaluació no assolit es pot recuperar durant el curs amb les tasques posteriors
relacionades amb el mateix criteri de les SA posteriors.
Al final de curs, previ acord del professorat-alumnat, es poden fer proves extraordinàries o treballs específics per
recuperar aquells criteris 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

mailto:csm@iesesporles.cat


Material específic de l’assignatura (a totes les classes)
❗ Chromebook carregat, auriculars propis i calculadora ❗
Usuari i contrasenya del correu de centre (@iesesporles.cat) per accedir al Classroom
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.

Competències específiques, criteris d’avaluació i ponderacions finals

Competències Específiques Criteris d’avaluació %
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

CA 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.

10

CA 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.

10

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.

CA 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.

10

CA 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.

10

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.

CA 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
respectant les normes de seguretat i salut que s’hi apliquin. 13%

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.

CA 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.

10%

Desenvolupar algorismes i aplicacions informàtiques en
diferents entorns, aplicant els principis del pensament
computacional i incorporant les tecnologies emergents,
per crear solucions a problemes concrets, automatitzar
processos i aplicar-los en sistemes de control o en
robòtica.

CA 5.1. Descriure, interpretar i dissenyar solucions a problemes
informàtics a través d'algorismes i diagrames de flux, aplicant els
elements i tècniques de programació de manera creativa.

10%

CA 5.2. Programar aplicacions senzilles per a diferents dispositius
(ordinadors, dispositius mòbils i uns altres) emprant, els elements de
programació de manera apropiada i aplicant eines d'edició, així com
mòduls d'intel·ligència artificial que afegeixin funcionalitats a la
solució.

5%

CA 5.3. Automatitzar processos, màquines i objectes de manera
autònoma, amb connexió a la Internet, mitjançant l'anàlisi, construcció i
programació de robots i sistemes de control.

10%

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.

CA 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.

6%

CA 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.

6%


