
TECNOLOGIA I ENGINYERIA 1R BATXILERAT

Signatura alumnatEl què, qui, quan i com de l’assignatura TiE I 1rBatx

Especificacions de l’assignatura
Professorat: Francesc Pons Pérez (substitut) (fpp@iesesporles.cat)
Hores lectives totals previstes: 105 hores (3 sessions setmanals)

Situacions d’aprenentatge previstes:

SA1 Com es crea un producte?
Projectes d’investigació i desenvolupament. 1a

SA2 De què ho fem?
Materials i fabricació. 1a

SA3 Com funciona el motor de combustió d’un automòbil?
Sistemes mecànics. 2a

SA4 Com funciona una màquina elèctrica?
Sistemes elèctrics i electrònics. 2a

SA5 En què “pensen” els ordinadors?
Sistemes informàtics. Programació. Sistemes automàtics. 3a

SA6  Són incompatibles el confort i la sostenibilitat?
Tecnologia sostenible. 3a

Criteris de qualificació:
La qualificació de la matèria a final de curs s'obté del resultat de tenir en compte la valoració numèrica de tots els
criteris d'avaluació i la ponderació atorgada a cada criteri.
*Aquesta qualificació s'expressarà de forma numèrica de 0 a 10 arrodonida seguint els criteris d’arrodoniment
marcats per la normativa.
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 es 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.
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Material específic de l’assignatura (a totes les classes)
Llibre “Tecnología e Ingeniería” de l’Editorial Donostiarra amb accés a continguts digitals.
Portàtil i auriculars.
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 professorat i els alumnes aportaran material didàctic complementari mitjançant la recerca i la creació pròpia.
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 hi hagi al taller
per als projectes.

Competències específiques, criteris d’avaluació i ponderacions finals

Comp. Específiques Criteris d’avaluació %

1. Coordinar i desenvolupar projectes de
recerca amb una actitud crítica i
emprenedora, implementant estratègies i
tècniques eficients de resolució de problemes
i comunicant els resultats de manera
adequada, per crear i millorar productes i
sistemes de manera contínua.

CA 1.1. Investigar i dissenyar projectes que mostrin de manera gràfica la creació i millora d’un
producte, seleccionant, referenciant i interpretant informació relacionada. 4%

CA 1.2. Participar en el desenvolupament, gestió i coordinació de projectes de creació i millora
contínua de productes viables i socialment responsables, identificant millores i creant prototips
mitjançant un procés iteratiu, amb actitud crítica, creativa i emprenedora.

4%

CA 1.3. Col·laborar en tasques tecnològiques, escoltant el raonament dels altres, aportant a l’equip a
través del rol assignat i fomentant el benestar grupal i les relacions saludables i inclusives. 4%

CA 1.4. Elaborar documentació tècnica amb precisió i rigor, generant diagrames funcionals i
utilitzant mitjans manuals i aplicacions digitals. 4%

CA 1.5. Comunicar de manera eficaç i organitzada les idees i solucions tecnològiques, emprant el
suport, la terminologia i el rigor apropiats. 4%

2. Seleccionar materials i elaborar estudis
d’impacte, aplicant criteris tècnics i de
sostenibilitat per fabricar productes de
qualitat que donin resposta a problemes i
tasques plantejats, des d’un enfocament
responsable i ètic.

CA 2.1. Determinar el cicle de vida d’un producte, planificant i aplicant mesures de control de
qualitat en les seves diferents etapes, des del disseny a la comercialització, tenint en consideració
estratègies de millora contínua.

5%

CA 2.2. Seleccionar els materials, tradicionals o de nova generació, adequats per a la fabricació de
productes de qualitat basant-se en les seves característiques tècniques i atenent criteris de
sostenibilitat de manera responsable i ètica.

6%

CA 2.3. Fabricar models o prototips emprant les tècniques de fabricació més adequades i aplicant els
criteris tècnics i de sostenibilitat necessaris. 6%

3. Utilitzar les eines digitals adequades,
analitzant les seves possibilitats,
configurant-les d’acord amb les seves
necessitats i aplicant coneixements
interdisciplinaris, per resoldre tasques, així
com per realitzar la presentació dels
resultats d’una manera òptima.

CA 3.1. Resoldre tasques proposades i funcions assignades, mitjançant l’ús i configuració de
diferents eines digitals de manera òptima i autònoma. 8%

CA 3.2. Realitzar la presentació de projectes emprant eines digitals adequades.

8%

4. Generar coneixements i millorar
destreses tècniques, transferint i aplicant
sabers d’altres disciplines científiques amb
actitud creativa, per calcular, i resoldre
problemes o donar resposta a necessitats
dels diferents àmbits de l’enginyeria.

CA 4.1. Resoldre problemes associats a sistemes i instal·lacions mecàniques, aplicant fonaments de
mecanismes de transmissió i transformació de moviments, suport i unió al desenvolupament de
muntatges o simulacions.

8%

CA 4.2. Resoldre problemes associats a sistemes i instal·lacions elèctriques i electròniques, aplicant
fonaments de corrent continu i màquines elèctriques al desenvolupament de muntatges o
simulacions.

8%

5. Dissenyar, crear i avaluar sistemes
tecnològics, aplicant coneixements de
programació informàtica, regulació
automàtica i control, així com les
possibilitats que ofereixen les tecnologies
emergents, per a estudiar, controlar i
automatitzar tasques.

CA 5.1. Controlar el funcionament de sistemes tecnològics i robòtics, utilitzant llenguatges de
programació informàtica i aplicant les possibilitats que ofereixen les tecnologies emergents, com ara
intel·ligència artificial, internet de les coses, dades massives (big data)...

5%

CA 5.2. Automatitzar, programar i avaluar moviments de robots, mitjançant la seva modelització,
l’aplicació d’algorismes senzills i l’ús d’eines informàtiques. 5%

CA 5.3. Conèixer i comprendre conceptes bàsics de programació textual, mostrant el progrés pas a
pas de l’execució d’un programa a partir d’un estat inicial i predient el seu estat final després de
l’execució.

5%

6. Analitzar i comprendre sistemes
tecnològics dels diferents àmbits de
l’enginyeria, estudiant les seves
característiques, consum i eficiència
energètica, per avaluar l’ús responsable i
sostenible que es fa de la tecnologia.

CA 6.1. Avaluar els diferents sistemes de generació d’energia elèctrica i mercats energètics,
estudiant les seves característiques, calculant les seves magnituds i valorant la seva eficiència. 8%

CA 6.2. Analitzar les diferents instal·lacions d’un habitatge des del punt de vista de la seva
eficiència energètica, cercant aquelles opcions més compromeses amb la sostenibilitat i fomentant
un ús responsable d’aquestes. 8%


