
Criteris d’Avaluació

Les competències científicotecnològiques a assolir en les matèries del departament de Tecnologia són
les que estableixen els criteris d'avaluació. L’avaluació ha de tenir sempre un caire formatiu, és a dir, ha
de servir per fer incidència sobre la intervenció pedagògica que la segueix.  Si s’escau, ha d’incloure la
modificació  de  l’estratègia  didàctica  plantejada  inicialment  i  l’adaptació  de  l’ensenyament  a  les
circumstàncies concretes de l’alumnat.

A l’inici de cada unitat es realitzarà una  avaluació inicial, per comprovar el nivell  en què es troben els
alumnes i poder repassar i aprofundir més o menys en la temàtica que es planteja. Aquesta avaluació, però,
no tindrà valor numèric de cara a l’avaluació trimestral.

Al llarg de l'assignatura es realitzarà una avaluació continuada, el seu objectiu és poder modificar i millorar,
durant  el  mateix  procés  d'aprenentatge  que  s’està  avaluant,  tot  allò  que  no s’ajusta  a  la  planificació  i
s’allunya de les competències a assolir. Hem de tenir en compte que a la matèria de tecnologies intervenen
aspectes tècnics i de manipulació, així com hàbits en la cura de procediments que es duen a terme en
instal·lacions amb un cert grau de perillositat.

La metodologia de treball en algunes activitats serà per projectes, incloent de forma obligatòria un projecte
tecnològic o en TIC en cada curs de l'ESO. Les diferents tipologies d'activitats didàctiques que s'utilitzaran
són:

• Prova teòrica-procedimental al final de cada unitat didàctica.
• Exercicis i activitats de cada unitat didàctica.
• Activitats entorn sortides que es realitzen fora del centre.
• Com  mínim un projecte tecnològic o en TIC – depenent de l'assignatura- en cada curs de

l'ESO.

L’avaluació de l’alumnat es concreta en:



Tecnologies ESO 1r, 2n i 3r

Tecnologia 4t ESO (Matèria optativa)

Mesures i magnituds 1ESO (Matèria optativa)
Nombre d’exàmens per trimestre Degut a les característiques de la matèria, el nombre d’exàmens 

pot variar al llarg dels trimestres, tot i que com  mínim sempre es 
farà una prova escrita.

Composició de la nota del 
trimestre

La nota resultarà de l’avaluació de les competències 
científicotecnològiques així com dels objectius propis de la 
matèria. Aquesta acció es farà tenint en compte els següents 
elements:

90% Continguts (conceptuals i procedimentals). Aquest 
apartat de l’avaluació comptarà amb els següents elements 
avaluables en funció del trimestre:

 Exàmens.
 Llibreta o dossier de treball.
 Projectes, pràctiques de taller i/o informàtica.

10% Actitud. Referent a aquest aspecte, es valorarà:
 Comportament a l’aula.
 Treball diari.

Requisits específics per aprovar el 
curs

Serà necessari aprovar com mínim dos trimestres al llarg del curs 
i obtenir una nota mitjana igual o superior a 5.

Nota de curs Mitjana aritmètica de la nota (exacta, sense arrodonir) dels 3 
trimestres.

Recuperacions De curs:
 En el cas de no superar un trimestre al llarg del curs, l'alumne

haurà de realitzar i presentar les activitats suspeses o no 
realitzades al professor/a. A més, si es creu convenient, 
caldrà que l'alumne realitzi les proves teòrico-procedimentals 
que el professor consideri necessàries.

 Es realitzarà una avaluació extraordinària al setembre de tot 
el curs. En la qualificació de setembre es tindrà en compte:

 Evolució que ha fet l’alumne al llarg del curs
 Activitats de recuperació fetes a l’estiu que són 

d’obligat lliurament.
 Resultat de la prova extraordinària.

De cursos anteriors:
 Les activitats complementàries a realitzar per tal de superar el

curs anterior quedaran incloses dins dels projectes 
tecnològics del curs que cursa l'alumne, doncs aquestes 
activitats permeten avaluar i reforçar tots els continguts i 
competències treballades en els cursos anteriors.

 Per superar els cursos anteriors caldrà superar els projectes 
que es realitzin al llarg del curs.

 Per recuperar 3r d'ESO, en el cas de no aprovar la prova 
extraordinària de setembre, l'alumne haurà de fer una prova 
extraordinària al llarg del curs següent en les condicions que 
marcarà el departament de Tecnologia, i amb el vist-i-plau de 
l'equip directiu del Centre.



Informàtica 4t ESO (Matèria optativa)

Programació amb Scratch 1ESO (Matèria optativa)

Programació i robòtica 2ESO (Matèria optativa)
Nombre d’exàmens per trimestre Degut a les característiques de la matèria l’avaluació d’aquesta 

assignatura es basa en l’avaluació continuada, AC, podent 
incloure, entre altres activitats d’avaluació, proves escrites.

Composició de la nota del 
trimestre

La nota resultarà de l’avaluació de les competències TIC així 
com dels objectius propis de la matèria. Aquesta acció es farà 
tenint en compte els següents elements:

80% Continguts (conceptuals i procedimentals). Aquest 
apartat de l’avaluació comptarà amb els següents elements 
avaluables:

 Proves escrites o exàmens.
 Llibreta o dossier de treball. Això inclou els treballs en 

suport informàtic, o virtual.
 Projectes i activitats TIC.

20% Actitud. Referent a aquest aspecte, es valorarà:

 Comportament a l’aula.
 Treball diari.

Requisits específics per aprovar el 
curs

Serà necessari aprovar com mínim dos trimestres al llarg del curs 
i obtenir una nota mitjana igual o superior a 5.

Nota de curs Mitjana aritmètica de la nota (exacta, sense arrodonir) dels 3 
trimestres.

Recuperacions De curs:
 Per tal de poder superar l'assignatura és obligatori realitzar i 

superar totes les activitats proposades al llarg del curs.
 Es farà una avaluació extraordinària al setembre de tot el 

curs. En la qualificació de setembre es tindrà en compte:
 Les activitats realitzades al llarg de tot el curs.
 Evolució que ha fet l’alumne al llarg del curs.
 Activitats de recuperació fetes a l’estiu que són 

d’obligat lliurament.
 Resultat de la prova extraordinària.



TECNOLOGIA INDUSTRIAL, MECÀNICA, ELECTROTÈCNIA. BATXILLERAT

Nombre d’exàmens per 
trimestre

Com a mínim 1.

Composició de la nota del 
trimestre

90% Continguts i procediments. Aquests aspectes es valoraran 
normalment mitjançant els exàmens.

10% Actitud, preguntes de classe i/o activitats.

Requisits específics per 
aprovar el curs

S’aprova la matèria sempre i quan es compleixin a la vegada els 
següents requisits:
 S’aprovin com a mínim 2 trimestres.
 Tots els trimestres tinguin una nota ≥ 4.
 La mitjana dels 3 trimestres sigui ≥ 5.

Nota de curs Mitjana aritmètica de la nota (exacta, sense arrodonir) dels 3 trimestres.

Recuperacions De curs:
 Examen de recuperació dels trimestres suspesos un cop finalitzat el 

tercer trimestre. En cas de no superar aquesta avaluació es farà una
prova extraordinària en la que entraran continguts de tot el curs i que
tindrà lloc:

 Per a alumnes de 1r Batx al setembre
 Per a alumnes de 2n Batx al juny

De cursos anteriors:
 Examen global que inclourà els 3 trimestres i que es farà en les 

dades que fixi l’equip directiu del Centre.

Respecte a la nota d’actitud, cal recórrer a mètodes d’avaluació basats en l’observació del treball
que  duu a terme l’alumne/a.  L’observació  es farà,  sempre que  sigui  possible  a  partir  d’un guió  pautat
(pràctiques entregades, dedicació vers la matèria, pulcritud, interès, etc.)  o bé, a partir de l’anotació, durant
la sessió, dels aspectes més destacables del treball de l’alumne. També es recorrerà en casos concrets a la
revisió dels apunts fets per l’alumne.

Avaluació de la programació (Avaluació interna)

En finalitzar cada trimestre i, a final de curs, el Departament farà una anàlisi acurada dels resultats de 
l’avaluació dels alumnes per tal de revisar la programació didàctica amb la finalitat de millorar en tots aquells
aspectes que sigui possible. Es revisaran els objectius, els continguts, l’aplicació i assoliment dels objectius 
terminals, la metodologia, l’atenció a la diversitat i els criteris d’avaluació.

Es deixarà constància de l’anàlisi de resultats, de les revisions i de les modificacions de l’avaluació a
la memòria del Departament.
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