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Des del Departament de Tecnologia volem donar-vos la benvinguda al 

nostre Centre. A continuació aneu a veure un xicotet resum del que anem 

a realitzar en classe, com ho anem a fer i com aneu a ser avaluats. Si 

voleu una informació més detallada sobre cada unitat, la trobareu en la 

programació que es penjarà en el Web del Centre en internet. 

 

1. Què vas a aprendre? 

- Conèixer els fonaments bàsics del mètode de projectes. 

- Analitzar objectes tècnics. 
- Representar croquis i esbossos d’objectes de l’entorn escolar. 
- Saber identificar les eines per a treballar amb la fusta. 

- Conèixer les principals propietats i aplicacions de la fusta i dels 
materials de construcció. 

- Analitzar els esforços a què estan sotmeses les estructures.    
- Descriure les característiques de cada tipus d’estructura.   

2. Què anem a treballar? 

1ra AVALUACIÓ 2na AVALUACIÓ 3ra AVALUACIÓ 

Unitat 1. La 

Tecnologia. 

Unitat 2. Expressió i 

comunicació gràfica. 

Unitat 3. Els 

materials d’ús tècnic. 

Unitat 4. La fusta. 

Elaboració d’un 

projecte tècnic. 

Unitat 5. 

Estructures.  

Unitat 6. Materials 

de construcció. 

Construcció d’un 

objecte tecnològic. 

3. Com anem a treballar? 

- Llegint i completant el teu quadern a classe amb la informació 

proporcionada pel professor. 

- Aprenent els continguts mínims de cada unitat. 

- Coneixent el vocabulari tècnic propi de l’assignatura. 

- Participant de forma activa en les classes, aportant idees quan el 

professor ho demane. 

- Fent els exercicis encomanats a classe i a casa. 

- Portant actualitzat, ordenat i corregit el quadern. 

- Elaborant un projecte tècnic. 

- Construint un objecte tecnològic. 

- Demostrant interès i cura per les regles ortogràfiques i de puntuació. 

4. Què anem a avaluar? 

- Que mostres interès a les classes, atenent les explicacions del 

professor i completant el teu quadern de treball. 

- Que aprengues els continguts mínims i el vocabulari tècnic propi de 

Tecnologia. 

- Que participes a les classes aportant idees i respectant les idees de 

la resta de companys. 

- Que realitzes les tasques encomanades pel professor. 
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- Que portes actualitzat, ordenat i corregit el teu quadern, aplicant les 

regles ortogràfiques i de puntuació. 

- Que participes en l’elaboració d’un projecte tècnic i en la construcció 

d’un objecte tecnològic. 

5. Com anem a avaluar? 

- Proves escrites (40%): es farà, al menys, una prova escrita per 
avaluació dels temes vistos a classe. En cas de fer-se dues o més proves 

escrites s’obtindrà una nota mitjana d’aquestes. 
- Quadern de treball, realització diària de les tasques proposades pel 

professor, tant a classe com a casa, elaboració del projecte 

tecnològic i construcció d’un objecte tecnològic (50%). 

- Actitud (10%): assistència regular i puntualitat a les classes, 

comportament correcte, participació, interès per aprendre i 

progressar, respecte i valoració de l’assignatura, així com el respecte 

cap a la resta de companys i el professor. 
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