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Primer curs 
Aquesta programació didàctica correspon a primer curs de la matèria de Tecnologia, tenint en compte que a l’educació primària ja s’ha iniciat l’alumnat en alguns conceptes tecnològics                           
els continguts i els criteris d’avaluació del primer curs pretenen que l’alumnat comenci a treballar de bon principi seguint el procés tecnològic i construint objectes senzills que suposin l’ús                             
de components estructurals i elèctrics. La intenció és la d’utilitzar el procés tecnològic per reconèixer-lo, tot fent una construcció senzilla a final de curs amb elements mecànics i elèctrics per                              
a després reflexionar i sistematitzar a partir de l’experiència pràctica. Des del primer moment i al llarg del curs, les TIC seran una eina per a la integració, comunicació i divulgació de la                                 
informació. Es pot dir que el primer curs és un primer contacte amb la matèria que ha de desenvolupar l’interès per tots aquells objectes que ens envolten en la nostra vida diària i la                                  
motivació en la manera com es creen i desenvolupen des dels diferents vessants tecnològics. 
 

La matèria de tecnologies a primer d’ESO és una matèria de dues hores setmanals. Una hora el grup és tot sencer i l’altra el grup està desdoblat. 
 
 
CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES 
 
Matemàtiques. Ciències socials: Representació gràfica i escales. 
Llengua: Producció de textos orals i escrits per comunicar i compartir projectes. Presentació de documentació i treballs. 
Ciències de la naturalesa: Reutilització i reciclatge de materials. Ús de normes de seguretat. 
Amb totes les matèries: Utilització dels recursos TIC. 
 
 

 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
L’enfocament del currículum centrat en les competències és especialment adient a l’àrea de Tecnologia perquè Tecnologia és «saber fer i saber com fer» i la seva finalitat és la resolució de                               
problemes. Essent una àrea on els continguts procedimentals són molt importants, les competències s’integren de manera natural en algunes activitats i metodologies tals com la realització                          
de projectes i l’anàlisi d’objectes i processos tècnics. El seu caràcter de «ciència aplicada» facilita la integració de coneixements i la funcionalitat dels aprenentatges. 

A l’annex V del Decret 187/2015, de 25 d’agost es desenvolupen les CB de l’àmbit cientificotecnològic. Les CB d’aquest àmbit es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes                             
resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com al domini dels processos d’aquest àmbit. 

El desplegament de les CB de l’àmbit cientificotecnològic s’agrupen en quatre grups de competències que corresponen a quatre dimensions de l’activitat científica i/o tecnològica: indagació                         
de fenòmens naturals i de la vida quotidiana; objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana; medi ambient; i salut.A la pàgina següent es mostra l’esquema de les 4 dimensions i les                                
15 competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic. 
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ESQUEMA DE LES 4 DIMENSIONS I LES 15 COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
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CONTINGUTS CLAU I COMPETÈNCIES BÀSIQUES ASSOCIADES ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
 
El decret 187/2015, de 25 d’agost identifica els continguts clau (CC) de cada àmbit i els relaciona amb la seva aportació a l’assoliment de les competències bàsiques (CB).  
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CONTINGUTS TECNOLÒGICS COMUNS A TOTS ELS CURSOS 
 
El decret 187/2015, de 25 d’agost fixa i destaca uns continguts comuns als tres primers cursos de l’ESO, es tracta en concret del bloc “el procés tecnològic”. 
 
Per altra banda es planteja el bloc del procés tecnològic com a contingut comú a la resta de blocs (treball en paral·lel). Aquesta característica es repeteix a primer a segon i a tercer                                 
d’ESO. No és, per tant, un bloc de continguts específics, sinó que ha de marcar la forma de treball dels continguts desenvolupats a cada curs. 
 
Es planteja una complexitat creixent al llarg dels nivells, de manera que a tercer d’ESO l’alumnat ha de ser capaç de seguir el procés complet incloent el càlcul de costos, la viabilitat                                
econòmica i tenir en compte criteris de sostenibilitat. 
 
La comunicació del procés es reflectirà a la memòria tècnica, que contindrà els elements visuals necessaris (taules, gràfics, imatges), així com la comunicació oral amb el suport de les                             
eines digitals adients. Cal vetllar per l’ús correcte del llenguatge tècnic i la simbologia. 
 

El treball durant el desenvolupament dels projectes ha de plantejar-se de forma col·laborativa emprant la tecnologia digital que el permetin i compartint la creació de coneixement.  
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TECNOLOGIA 1r ESO. BLOCS TEMÀTICS. CONTINGUTS. CONTINGUTS CLAU CT. COMPETÈNCIES BÀSIQUES CT. CRITERIS D’AVALUACIÓ. 
Taula de síntesi  realitzada tenint en compte el decret 187/2015, de 25 d’agost 
 
La taula recull el llistat de temes amb els continguts que s’han de treballar a 1r ESO i amb quins continguts clau i competències bàsiques es relacionen. També concreta els criteris                               
d’avaluació a tenir en compte durant el curs 
 

TECNOLOGIA 1r ESO 
Blocs temàtics Continguts  Continguts 

clau CC 
Competències 
bàsiques CB 

Criteris d’avaluació 

El procés tecnològic 
(contingut comú a 
tots els blocs) 

▪ El procés tecnològic. Les seves fases. 
▪ Anàlisi del problema a resoldre. 
▪ Recerca d’informació mitjançant eines digitals. 
▪ Disseny i desenvolupament d’idees per a la resolució de la 

situació problema. El projecte i la memòria. 
▪ Execució del projecte. 
▪ Avaluació del projecte. 

(Âmbit CT) 
 
 

CC17 
CC24 
CC25 

(Àmbit CT) 

 

 

 

 

Competència 7 

 Competència 8  

Competència 9  

Competència 11 

 

 

1. Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes 
realitzats utilitzant aplicacions informàtiques que integrin diferents mitjans 
de presentació.  
2. Utilitzar Internet de forma correcta per comunicar-se, cercar, descarregar, 
intercanviar i publicar informació, així com conèixer-ne el funcionament, 
l’estructura i la terminologia.  
3. Utilitzar aplicacions digitals col·laboratives per compartir les tasques 
realitzades i treballar en equip.  
4. Identificar i seguir de forma seqüenciada les fases del procés 
tecnològic en l’execució de projectes.  
5. Desenvolupar projectes tecnològics treballant de forma grupal tot 
respectant l’opinió dels companys i col·laborant en les tasques realitzades.  
6. Analitzar objectes quotidians indicant els materials que els componen, així 
com la seva funcionalitat i ergonomia.  
7. Representar objectes i interpretar plànols senzills a escala.  
8. Representar objectes en croquis i plànols i acotar-los seguint les 
normes estandarditzades.  
9. Emprar correctament els instruments de mesura bàsics triant els que són 
adequats en funció de la mesura a realitzar.  
10. Emprar correctament eines i màquines, observant les mesures de 
seguretat corresponents i triant les que són adequades en funció de 
l’operació a realitzar i el material sobre el que s’actua.  
11. Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les 
eines adequades i emprant programari de disseny.  
12. Definir les propietats i aplicacions dels diferents materials bàsics i 
tècnics.  
13. Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte 
de la sostenibilitat, evitant el malbaratament.  
14. Proposar mesures de reciclatge de materials incloses en la construcció 
d’objectes.  
 

Desenvolupament 
dels projectes 
tecnològics. 
L’organització del 
treball 

▪ Definició de tecnologia. Funció i gestió de la tecnologia.  
▪ Definició de projecte tecnològic.  
▪ Desenvolupament d’un projecte tecnològic. El treball compartit en 

equip. Objectius de l’equip i organització col·laborativa.  
▪ Objectius de l’equip de treball.  
▪ Gestió de la comunicació. Presentació dels resultats.  
▪ Gestió de la informació i de la documentació. La memòria.  
▪ Aplicacions digitals per al desenvolupament de projectes 

tecnològics.  

 
 
 

CC17 
CC24 
CC25 

Disseny i construcció 
d’objectes 

▪ Anàlisi d’objectes quotidians. Materials i formes. Funcionalitat i 
ergonomia.  

▪ Representació d’objectes: escales, acotacions i croquis.  
▪ Instruments de mesura bàsics.  
▪ Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de l’entorn tecnològic. 

Normes de seguretat. 
▪ Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents 

materials, eines i tècniques. 
▪ Disseny i construcció d’un objecte senzill.  
▪ Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes.  

 
 
 

CC17 
CC19 
CC21 
CC24 

Materials ▪ Propietats, usos i aplicacions dels materials bàsics: paper i fusta.  
▪ Propietats, usos i aplicacions dels diferents materials tècnics: 

metalls, plàstics, tèxtils i materials petris.  
▪ Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i reciclatge.  

 
CC17 
CC19 
CC23 
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TECNOLOGIA 1r ESO. CONTINGUTS CLAU ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
Taula de síntesi  realitzada tenint en compte el decret 187/2015, de 25 d’agost 
 
Els continguts clau són els continguts més adients per tal d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques de cadascun dels diferents àmbits i per tant s’han de tenir en 
compte quan s’imparteixen els diferents temes de curs. A continuació es concreten els CC de l’àmbit cientificotecnològic que es treballen a 1r ESO en la matèria de Tecnologia.  
 
 

Continguts clau Descripció 
CC17 

 
Objectes tecnològics de la vida quotidiana. 

CC19 
 

Manteniment tecnològic. Seguretat eficiència i sostenibilitat. 

CC20 Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica. 
(Aquest relacionat amb el projecte de curs) 

CC21 
 

Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes. 

CC23 
 

Processos industrials. Mesures industrials per la sostenibilitat i contaminants industrials. 

CC24 
 

Disseny i construcció d’objectes tecnològics 

CC25 
 

Aparells i sistemes d’informació i comunicació 

CC27 Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals.  
(Per criteri dels professors de Tecnologia d’aquest centre, relacionat amb el tema dels materials, ús sostenible dels materials) 
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TECNOLOGIA 1r ESO. COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC I GRADACIÓ 
Taula de síntesi  realitzada tenint en compte el decret 187/2015, de 25 d’agost 
 

 
COMPETÈNCIES NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 
 
Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la 
vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per 
minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte 
mediambiental.  
 

Utilitzar amb seguretat aparells domèstics, fer el 
manteniment proposat pel fabricant, aplicar les 
accions per minimitzar l’impacte mediambiental i 
relacionar els components de l’aparell amb la 
seva funció, utilitzant un llenguatge quotidià. 

Raonar les recomanacions del fabricant, justificar 
les accions per minimitzar l’impacte 
mediambiental d’un aparell, relacionar l’estructura 
amb el funcionament de l'aparell usant una 
terminologia tècnica 

Aplicar criteris científics i tecnològics en relació 
amb les recomanacions del fabricant dels aparells 
d’ús domèstic, argumentar les possibles accions 
de minimització de l’impacte mediambiental, 
relacionar components i funció amb terminologia i 
simbologia tècniques. 

Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics 
d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges 
personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i 
el medi ambient. 
 

Identificar la transformació més important que es 
produeix en un sistema tecnològic mitjançant 
l'observació dels components del sistema, així 
com les millores de la qualitat de vida que aporta i 
els efectes mediambientals que provoca. 

Relacionar l’acció dels components essencials del 
sistema utilitzant la terminologia tècnica, 
l’esquematització i la simbologia, i contraposar 
justificadament la necessitat de determinats 
sistemes tecnològics amb els seus efectes en el 
medi. 

Relacionar l’acció del conjunt dels components 
del sistema utilitzant la terminologia adequada, 
l’esquematització i la simbologia, argumentar i 
contrastar evidències sobre la necessitat envers 
repercussions negatives dels sistemes 
tecnològics. 

Competència 9. Dissenyar i construir objectes 
tecnològics senzills que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 
 

Generar almenys un esbós a mà alçada amb 
indicacions de mides per a la seva solució, 
enumerar els passos a seguir per a la seva 
construcció i realitzar la construcció segons 
l’esbós proposat. 

Generar una idea plasmant-la amb dibuixos 
lineals i indicant mides, justificar els passos a 
seguir en la seva construcció, realitzant-la tot 
proposant variacions per a la seva millora. 

Generar diverses idees creatives, seleccionar-ne 
una i plasmar-la amb dibuixos tècnics precisos a 
escala i preferentment amb tecnologia digital, 
dur-la a terme de manera precisa i argumentar 
millores en la seva construcció d’acord amb les 
deficiències observades i/o materials utilitzats. 

Dimensió medi ambient 
 
Competència 11. Adoptar mesures amb criteris 
científics que evitin o minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la intervenció humana. 
 

Identificar els principals factors que cal tenir en 
compte per evitar el consum desmesurat d’un 
recurs natural i per aplicar les mesures d’estalvi i 
recuperació adequades 

Relacionar el consum d’un recurs natural amb les 
seves limitacions i els impactes que causa en els 
ecosistemes, i aplicar amb criteri mesures per 
minimitzar-los. 

Argumentar les mesures d’estalvi d’un recurs 
concret en relació amb d’altres i en funció dels 
principis científics, socials i econòmics implicats. 

 
La concreció per temes del currículum de la matèria de  Tecnologia 1r d'ESO queda com es mostra a partir de la pàgina següent. 
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CONTINGUTS ESPECÍFICS. Desenvolupament dels projectes tecnològics. L’organització del treball. Definició de tecnologia. Funció i gestió de la tecnologia. Definició de projecte tecnològic. Desenvolupament d’un projecte tecnològic. El 
treball compartit en equip. Objectius de l’equip i organització col·laborativa. Objectius de l’equip de treball. Gestió de la comunicació. Presentació dels resultats. Gestió de la informació i de la documentació. La memòria. Aplicacions digitals per al 

desenvolupament de projectes tecnològics. 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Continguts clau de l’àmbit Continguts clau transversals Competències bàsiques de l’àmbit Competències bàsiques transversals 

1. La tecnologia en les nostres vides. Objectiu de la tecnologia. 
2. Necessitats bàsiques de les persones i altres necessitats. 
3. L’activitat tècnica. 
4. Invent i innovació. 
5. Diferents sistemes de construcció: artesanal, industrial, grans       

obres. 
6. Elements per realitzar l’activitat tècnica. 
7. Tecnologia, ciència i societat. Tecnociència. 
8. Tecnologia i societat. Desenvolupament sostenible. 
9. Les fases del procés tecnològic. 
10. Introducció a recursos digitals 
 
Activitats: 
● Accés al llibre digital. 
● Accés al correu de l’Institut i aplicacions Google i aprendre a 

compartir i enviar documents. Ús de Google Drive. 
● Resolució de les qüestions del dossier. 
● Cerca i selecció a Internet de foto per a la portada del dossier i              

impressió. 
● Resolució de preguntes test del llibre digital i  enregistrament virtual. 
● Treball “Explica un invent “. Ús d’aplicacions de  Google 

(processador de textos, cerca d’informació textual i imatges, 
emmagatzematge al Drive). 

● Memòria tècnica del projecte “Làmpada de sobretaula”, ús 
d’aplicacions Google. (3r trimestre) 

● Llegir un text tecnològic i preguntes de comprensió lectora i reflexió. 

 
CC17. Objectes tecnològics 
de la vida quotidiana. 
 
CC20. Objectes tecnològics 
de base mecànica, elèctrica, 
electrònica i pneumàtica. 
 
CC24. Disseny i construcció 
d’objectes tecnològics. 
 
C25. Aparells i sistemes 
d’informació i comunicació. 

 
Àmbit digital 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels 
dispositius. 
CCD2. Tipus de connexions entre aparells. 
CCD5. Seguretat informàtica.  
CCD9. Eines d’edició de documents de 
text, presentacions multimèdia i 
processament de dades numèriques. 
CCD19. Dossiers personals d’aprenentatge 
(portafolis digital). 
CCD24. Aprenentatge permanent: entorns 
virtuals d’aprenentatge, recursos per a 
l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa. 

 
Competència 7. Utilitzar objectes 
tecnològics de la vida quotidiana amb 
el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a 
fer per minimitzar els riscos en la 
manipulació i en l’impacte 
mediambiental. 

Competència 8. Analitzar sistemes 
tecnològics d’abast industrial, 
avaluar-ne els avantatges personals i 
socials, així com l’impacte en la 
salubritat i el medi ambient. 

Competència 9. Dissenyar i construir 
objectes tecnològics senzills que 
resolguin un problema i avaluar-ne la 
idoneïtat del resultat. 

 
Àmbit digital 
Competència 1. Seleccionar, configurar i 
programar dispositius digitals segons les 
tasques a realitzar. 
Competència 2. Utilitzar les aplicacions 
d’edició de textos, presentacions 
multimèdia i tractament de dades 
numèriques per a la producció de 
documents digitals. 
Competència 4. Cercar, contrastar i 
seleccionar informació digital adequada per 
al treball a realitzar, tot considerant diverses 
fonts i mitjans digitals. 
Competència 5. Construir nou 
coneixement personal mitjançant 
estratègies de tractament de la informació 
amb el suport d’aplicacions digitals. 
Competència 6. Organitzar i utilitzar un 
entorn personal de treball i aprenentatge 
amb eines digitals per desenvolupar-se en 
la societat del coneixement. 
Competència 7. Participar en entorns de 
comunicació interpersonal i publicacions 
virtuals per compartir informació. 
 

RECURSOS INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT A L’AULA 

▪ Dossier de classe amb un qüestionari bàsic de la unitat. 
▪ Preguntes de test del llibre digital. 
▪ Lectura d’àmbit tecnològic i qüestionari. 
▪ Guió treball “Explica un invent” 
▪ Guió de la Memòria tècnica del projecte. (3r trimestre) 
▪ Ordinadors. 

▪ Dossier de classe. 
▪ Qüestionaris digitals. 
▪ Qüestionari lectura 

tecnològica. 
▪ Taula d’observació i 

valoració de les activitats a 
l’aula d’informàtica. 

▪ Memòria tècnica del 
projecte (3r trimestre) 

▪ Examen del tema. 

▪ Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats 
utilitzant aplicacions informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació.  

▪ Utilitzar Internet de forma correcta per comunicar-se, cercar, descarregar, 
intercanviar i publicar informació, així com conèixer-ne el funcionament, l’estructura i 
la terminologia.  

▪ Identificar i seguir de forma seqüenciada les fases del procés tecnològic en 
l’execució de projectes.  

▪ Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’Internet de forma correcta per tal de 
generar nou coneixement. 

▪ Conèixer les funcions bàsiques dels ordinadors i dels dispositius mòbils, a nivell 
inicial, i executar operacions bàsiques del sistema operatiu. 

▪ Accedir, realitzar i enregistrar correctament les activitats del llibre digital. 

Aula ordinària: La ràtio d’alumnes per 
classe no supera els 25. Seuen per 
parelles. 
 
Taller de Tecnologia: el grup-classe es 
desdobla i la ràtio màxima serà de 12-13 
alumnes. Seuen en taules de 2 alumnes o 
en files de 4 alumnes, situades al davant de 
la pissarra. (3r trimestre) 
 
Aula d’informàtica: el grup-classe es 
desdobla i la ràtio màxima és de 12-13 
alumnes. Els alumnes disposen d’un 
ordinador per cadascú.  

TEMPORITZACIÓ 6 h (+Introducció a l'ús del llibre digital, ús del correu i fer el treball “Explica un invent”, comptabilitzat en una altra unitat) 
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TECNOLOGIA 1r ESO                                                                 UNITAT 2: L’aula de tecnologia. Les eines                                                                                 Curs 
2020-21 
CONTINGUTS ESPECÍFICS. Disseny i construcció d’objectes.Instruments de mesura bàsics. Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de l’entorn tecnològic. Normes de seguretat. Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents 

materials, eines i tècniques. Disseny i construcció d’un objecte senzill. Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes. 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Continguts clau de l’àmbit Continguts clau transversals Competències bàsiques de 
l’àmbit 

Competències bàsiques transversals 

1. L’aula de Tecnologia. 
1.1. L'organització 
1.2. Prevenció de riscos 
2. Les eines i els aparells de mesura. 
3. Ús i conservació de l'aula i les eines. 
3.1. L'aula de tecnologia i les instal·lacions. 
3.2. Les eines i els aparells. 
4. Les operacions bàsiques 
4.1. Marcar 
4.2. Tallar 
4.3. Foradar 
4.4. Desbastar, ajustar i polir 
4.5. Subjectar 
4.6 Mesurar i verificar 
5. Processadors de textos 
6. Desenvolupament d’un projecte 
 
Activitats: 
● Treball “L’aula de Tecnologia i les eines “. Ús 

d’aplicacions de  Google . (processador de textos, cerca 
d’informació textual i imatges, emmagatzematge al 
Drive). 

● Construcció del projecte “Làmpada de sobretaula” (3r 
Trimestre) 

● Apartats de la memòria tècnica del projecte de 
construcció  “Làmpada de sobretaula”. 

 
CC17. Objectes tecnològics 
de la vida quotidiana. 
 
CC19. Manteniment 
tecnològic. Seguretat, 
eficiència i sostenibilitat. 
 
CC20. Objectes tecnològics 
de base mecànica, elèctrica, 
electrònica i pneumàtica. 
 
CC21. Sistemes tecnològics 
industrials. Màquines simples i 
complexes. 
 
CC24. Disseny i construcció 
d’objectes tecnològics. 
 
CC25. Aparells i sistemes 
d’informació i comunicació. 
 

 
Àmbit digital 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius. 
 
CCD2. Tipus de connexions entre aparells. 
 
CCD5. Seguretat informàtica.  
 
CCD9. Eines d’edició de documents de text, 
presentacions multimèdia i processament de 
dades numèriques. 
 
CCD19. Dossiers personals d’aprenentatge 
(portafolis digital). 
 
CCD22. Entorns de treball i aprenentatge 
col·laboratiu. 
 
CCD24. Aprenentatge permanent: entorns 
virtuals d’aprenentatge, recursos per a 
l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa. 
 
 

 
Competència 7. Utilitzar 
objectes tecnològics de la vida 
quotidiana amb el coneixement 
bàsic del seu funcionament, 
manteniment i accions a fer per 
minimitzar els riscos en la 
manipulació i en l’impacte 
mediambiental. 
 
Competència 9. Dissenyar i 
construir objectes tecnològics 
senzills que resolguin un 
problema i avaluar-ne la 
idoneïtat del resultat. 

 

 
Àmbit digital 
Competència 1. Seleccionar, configurar i programar 
dispositius digitals segons les tasques a realitzar. 
Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, 
presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques 
per a la producció de documents digitals. 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació 
digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant 
diverses fonts i mitjans digitals. 
Competència 5. Construir nou coneixement personal 
mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el 
suport d’aplicacions digitals. 
Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de 
treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se 
en la societat del coneixement. 
Competència 7. Participar en entorns de comunicació 
interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. 
Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en 
l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de 
seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 
 

RECURSOS INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT A L’AULA 

▪ Llibre digital per consultar. 
▪ Guió del treball “L’aula de tecnologia.” 
▪ Guió de la Memòria tècnica del projecte. (3r Trimestre) 
▪ Materials i eines per fer el projecte. (3r trimestre) 
▪ Ordinadors i Internet. 

▪ Treball “L’aula de 
tecnologia” 

▪ Apartats de la Memòria 
tècnica del projecte. (3r 
trimestre). 

▪ Taula d’observació i 
valoració de les activitats a 
l’aula d’informàtica. 

▪ Taula d’observació i 
valoració de les activitats al 
taller. (3r trimestre). 

▪ Emprar correctament els instruments de mesura bàsics triant els que són 
adients en funció de la mesura a realitzar. 

▪ Emprar correctament eines i màquines, observant les mesures de seguretat 
corresponents i triant les que són adients en funció de l’operació a realitzar i el 
material sobre el que s’actua. 

▪ Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines adients 
i emprant programari de disseny. 

▪ Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte a 
sostenibilitat evitant el malbaratament. 

▪ Utilitzar aplicacions digitals col·laboratives per compartir les tasques realitzades i 
treballar en equip. 

▪ Conèixer les funcions bàsiques dels ordinadors i dels dispositius mòbils, a nivell 
inicial, i executar operacions bàsiques del sistema operatiu. 

▪ Comunicar els projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, emprant el 
llenguatge tecnològic adient, i incloent diferents elements visuals (taules, gràfics, 
imatges). 

Aula ordinària: La ràtio d’alumnes per classe no supera els 
25. Seuen per parelles. 
 
Taller de Tecnologia: el grup-classe es desdobla i la ràtio 
màxima és de 12-13 alumnes. Seuen en taules de 2 alumnes 
o en files de 4 alumnes, situades al davant de la pissarra. (3 
trimestre) 
 
Aula d’informàtica: el grup-classe es desdobla i la ràtio 
màxima és de 12-13 alumnes. Els alumnes disposen d’un 
ordinador per cadascú.  
 

TEMPORITZACIÓ 5 h (+ apartats de la memòria del projectes i l’ús d’eines executant el projecte de “Làmpada de sobretaula”, comptabilitzat en altres unitats) 
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TECNOLOGIA 1r ESO                                                                                    UNITAT 3: Representació gràfica                                                                            Curs 2020-21  

CONTINGUTS ESPECÍFICS. Disseny i construcció d’objectes. Anàlisi d’objectes quotidians. Materials i formes. Funcionalitat i ergonomia. Representació d’objectes: escales, acotacions i croquis. Instruments de mesura bàsics. Disseny i 
construcció d’un objecte senzill. Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes.Desenvolupament dels projectes tecnològics. L’organització del treball. Gestió de la comunicació. Presentació dels resultats. Gestió de la informació i de la 

documentació. La memòria. Aplicacions digitals per al desenvolupament de projectes tecnològics. 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Continguts clau de l’àmbit Continguts clau transversals Competències bàsiques de l’àmbit Competències bàsiques transversals 
1. El dibuix tècnic. Plànols. Símbols. Normes. 
2. Materials i estris de dibuix. 
3. Formes geomètriques elementals. Cares i arestes d’un       

objecte. 
4. L’escala gràfica. Concepte. 
5. L’acotament. 
6. Realització de plànols. Esbossos. Croquis. Vistes d’un       

objecte. 
7. Elaboració del plànol. 
8. Dibuixos en tres dimensions, la perspectiva. 
9. Els senyals com a mitjà d’expressió gràfica. 
10. Eines digitals per fer dibuix tècnic. 
 
Activitats: 
● Resolució de les qüestions del dossier de classe. 
● Cerca i selecció a Internet de foto per a la portada del            

dossier i impressió. 
● Resolució de preguntes test del llibre digital i  enregistrament 

virtual. 
● Pràctiques bàsiques de dibuix tècnic (a mà) 
● Plànols de la memòria tècnica del projecte de “Construcció 

d’una làmpada de sobretaula” (3r trimestre) 
● Dibuix a escala i acotat de les 3 vistes d’un objecte vist al 

natural. (a mà) 
● Pràctiques d’introducció al QCAD. 
● Llegir un text tecnològic i preguntes de comprensió lectora i 

reflexió. 

 
CC17. Objectes tecnològics de la 
vida quotidiana. 
 
CC19. Manteniment tecnològic. 
Seguretat, eficiència i 
sostenibilitat. 
 
CC20. Objectes tecnològics de 
base mecànica, elèctrica, 
electrònica i pneumàtica. 
 
CC21. Sistemes tecnològics 
industrials. Màquines simples i 
complexes. 
 
CC24. Disseny i construcció 
d’objectes tecnològics. 
 
CC25. Aparells i sistemes 
d’informació i comunicació. 

 
Àmbit digital 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels 
dispositius. 
CCD2. Tipus de connexions entre 
aparells. 
CCD5. Seguretat informàtica.  
CCD10. Llenguatge audiovisual : 
imatge fixa, so i vídeo. 
CCD22. Entorns de treball i 
aprenentatge col·laboratiu. 
CCD24. Aprenentatge permanent: 
entorns virtuals d’aprenentatge, 
recursos per a l’aprenentatge formal 
i no formal a la xarxa. 
 
 

 
Competència 7. Utilitzar objectes 
tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu funcionament, 
manteniment i accions a fer per minimitzar 
els riscos en la manipulació i en l’impacte 
mediambiental. 

Competència 8. Analitzar sistemes 
tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne 
els avantatges personals i socials, així 
com l’impacte en la salubritat i el medi 
ambient. 
 
Competència 9. Dissenyar i construir 
objectes tecnològics senzills que resolguin 
un problema i avaluar-ne la idoneïtat del 
resultat. 

 

 
Àmbit digital 
Competència 1. Seleccionar, configurar i programar 
dispositius digitals segons les tasques a realitzar. 
Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques 
d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a 
produccions de documents digitals 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar 
informació digital adequada per al treball a realitzar, 
tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 
Competència 5. Construir nou coneixement personal 
mitjançant estratègies de tractament de la informació 
amb el suport d’aplicacions digitals. 
Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn 
personal de treball i aprenentatge amb eines digitals 
per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 
Competència 7. Participar en entorns de comunicació 
interpersonal i publicacions virtuals per compartir 
informació. 
Competència 11. Actuar de forma crítica i 
responsable en l’ús de les TIC, tot considerant 
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 
d’identitat digital. 

RECURSOS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT A L’AULA 
▪ Dossier de classe amb un qüestionari bàsic de la unitat. 
▪ Preguntes de test del llibre digital. 
▪ Guió pràctiques de dibuix tècnic.(a mà) 
▪ Objecte vist al natural per representar, regles i material de 

dibuix tècnic. 
▪ Guió dibuix objecte al natural 
▪ Ordinadors i programa QCAD. 
▪ Guió pràctiques QCAD 
▪ Lectura d’àmbit tecnològic i qüestionari. 

▪ Dossier de classe. 
▪ Qüestionaris digitals. 
▪ Qüestionari text  tecnològic. 
▪ Taula d’observació i valoració 

de les activitats a l’aula 
d’informàtica. 

▪ Dibuixos pàrctiques a mà. 
▪ Dibuix a escala 3 vistes i acotat 

objecte vist al natural. 
▪ 2 examens del tema (teoria i 

problemes) 

▪ Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats 
utilitzant aplicacions informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació.  

▪ Representar objectes i interpretar plànols senzills a escala.  
▪ Representar objectes en croquis i plànols i acotar-los seguint les normes 

estandarditzades.  
▪ Emprar correctament els instruments de mesura bàsics triant els que són 

adequats en funció de la mesura a realitzar.  
▪ Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines 

adequades i emprant programari de disseny.  
▪ Utilitzar Internet de forma correcta per a comunicar-se, cercar, descarregar, 

intercanviar i publicar informació. 

Aula ordinària: La ràtio d’alumnes per classe no 
supera els 25. Seuen per parelles. 
 
Aula d’informàtica: el grup-classe es desdobla i la 
ràtio màxima serà de 12-13 alumnes. Els alumnes 
disposaran d’un ordinador per cadascú.  
 

TEMPORITZACIÓ 15 h (+ pràctiques de QCAD comptabilitzat en unitat de disseny amb eines digitals) 
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TECNOLOGIA 1r ESO                                                                                    UNITAT 4: Els materials d’ús tècnic                                                                         Curs 2020-21 

CONTINGUTS ESPECÍFICS. Disseny i construcció d’objectes. Anàlisi d’objectes quotidians. Materials i formes. Funcionalitat i ergonomia. Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i tècniques. Disseny i 
construcció d’un objecte senzill. Materials. Propietats, usos i aplicacions dels materials bàsics: paper i fusta. Propietats, usos i aplicacions dels diferents materials tècnics: metalls, plàstics, tèxtils i materials petris. Ús sostenible de materials: 

estalvi, reutilització i reciclatge. 
 
SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS 
 

 
CONTINGUTS CLAU 

 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 
Continguts clau de l’àmbit 

 
Continguts clau transversals 

 
Competències bàsiques de l’àmbit 

 
Competències bàsiques transversals 

1. Origen dels materials (animal, mineral, vegetal) 
2. Materials naturals i materials transformats. 
3. Classificació dels materials segons el seu origen. 

Petris, ceràmics, orgànics, metàl·lics i sintètics. 
4. Les propietats dels materials. Propietats mecàniques i 

les propietats físiques. 
5. L'elecció dels materials. Consideracions a tenir en 

compte. 
6. El reciclatge dels materials. La regla de les tres erres. 

Reduir. Reutilitzar. Reciclar. 
 
Activitats: 
● Resolució de les qüestions del dossier de classe. 
● Cerca i selecció a Internet de foto per a la portada del            

dossier i impressió. 
● Resolució de preguntes test del llibre digital i 

enregistrament virtual. 
● Treball “Un material bàsic” per parelles treball compartit. 

(google presentacions,) (2n-3r trimestre) 
● Memòria tècnica del projecte de construcció “Làmpada 

de sobretaula”. Descripció dels materials necessaris. (3r 
trimestre) 

● Ús de materials bàsics per a la construcció d’una 
Làmpada de sobretaula”. (3r trimestre) 

● Avaluació impacte mediambiental del projecte “Làmpada 
de sobretaula” (3r trimestre). 

 
CC17. Objectes tecnològics de la vida 
quotidiana. 
 
CC19. Manteniment tecnològic. 
Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
 
CC20. Objectes tecnològics de base 
mecànica, elèctrica, electrònica i 
pneumàtica. 
 
CC21. Sistemes tecnològics 
industrials. Màquines simples i 
complexes. 
 
CC24. Disseny i construcció 
d’objectes tecnològics. 
 
CC25. Aparells i sistemes 
d’informació i comunicació. 
 

 
Àmbit digital 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels 
dispositius. 
CCD2. Tipus de connexions entre 
aparells. 
CCD5. Seguretat informàtica.  
CCD9. Eines d’edició de documents 
de text, presentacions multimèdia i 
processament de dades 
numèriques. 
CCD19. Dossiers personals 
d’aprenentatge (portafolis digital). 
CCD22. Entorns de treball i 
aprenentatge col·laboratiu. 
CCD24. Aprenentatge permanent: 
entorns virtuals d’aprenentatge, 
recursos per a l’aprenentatge formal 
i no formal a la xarxa. 
 
 

 
Competència 7. Utilitzar objectes 
tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a 
fer per minimitzar els riscos en la 
manipulació i en l’impacte 
mediambiental. 

Competència 8. Analitzar sistemes 
tecnològics d’abast industrial, 
avaluar-ne els avantatges personals i 
socials, així com l’impacte en la 
salubritat i el medi ambient. 
 
Competència 9. Dissenyar i construir 
objectes tecnològics senzills que 
resolguin un problema i avaluar-ne la 
idoneïtat del resultat. 

 

 
Àmbit digital 
Competència 1. Seleccionar, configurar i programar 
dispositius digitals segons les tasques a realitzar. 
Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de 
textos, presentacions multimèdia i tractament de dades 
numèriques per a la producció de documents digitals. 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar 
informació digital adequada per al treball a realitzar, tot 
considerant diverses fonts i mitjans digitals. 
Competència 5. Construir nou coneixement personal 
mitjançant estratègies de tractament de la informació 
amb el suport d’aplicacions digitals. 
Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal 
de treball i aprenentatge amb eines digitals per 
desenvolupar-se en la societat del coneixement. 
Competència 7. Participar en entorns de comunicació 
interpersonal i publicacions virtuals per compartir 
informació. 
Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant 
eines i entorns virtuals de treball col·laboratius 
 

RECURSOS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT A L’AULA 
▪ Dossier de classe amb un qüestionari bàsic de la unitat. 
▪ Preguntes de test del llibre digital. 
▪ Guió treball “Un material bàsic/sorprenent” 
▪ Guió memòria tècnica del projecte (apartat materials, 

apartat avaluació) (3r trimestre) 
▪ Materials i eines per a la construcció del projecte 

“Làmpada de sobretaula” (3r trimestre) 
▪ Lectura d’àmbit tecnològic i qüestionari. 

▪ Dossier de classe. 
▪ Qüestionaris digitals. 
▪ Treball “Un material bàsic” 
▪ Taula d’observació i valoració de 

les activitats a l’aula d’informàtica. 
▪ Apartats de la Memòria tècnica del 

projecte (3r trimestre) 
▪ Taula d’observació i valoració de 

les activitats al taller. (3r trimestre) 
▪ Examen del tema. 

▪ Desenvolupar projectes tecnològics treballant de forma grupal tot respectant 
l’opinió dels companys i col·laborant en les tasques realitzades.  

▪ Analitzar objectes quotidians indicant els materials que els componen, així 
com la seva funcionalitat i ergonomia.  

▪ Emprar correctament eines i màquines, observant les mesures de seguretat 
corresponents i triant les que són adequades en funció de l’operació a 
realitzar i el material sobre el que s’actua.  

▪ Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines 
adequades i emprant programari de disseny.  

▪ Definir les propietats i aplicacions dels diferents materials bàsics i tècnics.  
▪ Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de la 

sostenibilitat, evitant el malbaratament.  
▪ Proposar mesures de reciclatge de materials incloses en la construcció 

d’objectes.  

Aula ordinària: La ràtio d’alumnes per classe no supera 
els 25. Seuen per parelles. 
 
Taller de Tecnologia: el grup-classe es desdobla i la 
ràtio màxima serà de 12-13 alumnes. Seuen en taules 
de 2 alumnes o en files de 4 alumnes, situades al 
davant de la pissarra. (3r trimestre) 
 
Aula d’informàtica: el grup-classe es desdobla i la ràtio 
màxima serà de 12-13 alumnes. Els alumnes 
disposaran d’un ordinador per cadascú.  
 

TEMPORITZACIÓ 6 h (+ treball “un material bàsic”  i activitats del projecte comptabilitzat en altres unitats) 
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TECNOLOGIA 1r ESO                                                                                      UNITAT 5: Fusta, metalls i plàstic                                                                             Curs 
2020-21 

CONTINGUTS ESPECÍFICS. Disseny i construcció d’objectes. Anàlisi d’objectes quotidians. Materials i formes. Funcionalitat i ergonomia. Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i tècniques. Disseny i 
construcció d’un objecte senzill. Materials. Propietats, usos i aplicacions dels materials bàsics: paper i fusta. Propietats, usos i aplicacions dels diferents materials tècnics: metalls, plàstics, tèxtils i materials petris. Ús sostenible de materials: 

estalvi, reutilització i reciclatge. 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Continguts clau de l’àmbit Continguts clau transversals Competències bàsiques de l’àmbit Competències bàsiques transversals 
1. Origen de la fusta. 
2. Propietats. Aplicacions de la fusta. 
3. Tipus de fusta. Natural. Fustes transformades.  
4. Propietats dels metalls. 
5. Tipus de metalls. Els aliatges de ferro. Els metalls no          

fèrrics. 
6. Els plàstics. Origen. 
7. Propietats dels plàstics. 
8. Classificació dels plàstics. Termoplàstics, 

termoestables, elastòmers. 
9. Exemples i ús de diferents plàstics. 
 
Activitats: 
● Resolució de les qüestions del dossier de classe. 
● Cerca i selecció a Internet de foto per a la portada del            

dossier i impressió. 
● Resolució de preguntes test del llibre digital i 

enregistrament virtual. 
● Treball “Un material bàsic” per parelles treball 

compartit. (google, presentacions) (2n-3r trimestre) 
● Memòria tècnica del projecte de construcció “Làmpada 

de sobretaula”. Descripció dels materials necessaris. (3r 
trimestre) 

● Ús de materials bàsics per a la construcció d’una 
Làmpada de sobretaula”. (3r trimestre) 

● Avaluació impacte mediambiental del projecte 
“Làmpada de sobretaula” (3r trimestre) 

● Llegir un text tecnològic i preguntes de comprensió 
lectora i reflexió. 

 
CC17. Objectes tecnològics de la vida 
quotidiana. 
 
CC19. Manteniment tecnològic. 
Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
 
CC20. Objectes tecnològics de base 
mecànica, elèctrica, electrònica i 
pneumàtica. 
 
CC21. Sistemes tecnològics industrials. 
Màquines simples i complexes. 
 
CC24. Disseny i construcció d’objectes 
tecnològics. 
 
CC25. Aparells i sistemes d’informació i 
comunicació. 
 

 
Àmbit digital 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels 
dispositius. 
CCD2. Tipus de connexions entre aparells. 
CCD5. Seguretat informàtica.  
CCD9. Eines d’edició de documents de text, 
presentacions multimèdia i processament de 
dades numèriques. 
CCD19. Dossiers personals d’aprenentatge 
(portafolis digital). 
CCD22. Entorns de treball i aprenentatge 
col·laboratiu. 
CCD24. Aprenentatge permanent: entorns 
virtuals d’aprenentatge, recursos per a 
l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa. 
 
 

 
Competència 7. Utilitzar objectes 
tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a 
fer per minimitzar els riscos en la 
manipulació i en l’impacte 
mediambiental. 

Competència 8. Analitzar sistemes 
tecnològics d’abast industrial, 
avaluar-ne els avantatges personals i 
socials, així com l’impacte en la 
salubritat i el medi ambient. 
 
 
Competència 9. Dissenyar i construir 
objectes tecnològics senzills que 
resolguin un problema i avaluar-ne la 
idoneïtat del resultat. 

 

 
Àmbit digital 
Competència 1. Seleccionar, configurar i 
programar dispositius digitals segons les 
tasques a realitzar. 
Competència 2. Utilitzar les aplicacions 
d’edició de textos, presentacions multimèdia i 
tractament de dades numèriques per a la 
producció de documents digitals. 
Competència 4. Cercar, contrastar i 
seleccionar informació digital adequada per al 
treball a realitzar, tot considerant diverses 
fonts i mitjans digitals. 
Competència 5. Construir nou coneixement 
personal mitjançant estratègies de tractament 
de la informació amb el suport d’aplicacions 
digitals. 
Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn 
personal de treball i aprenentatge amb eines 
digitals per desenvolupar-se en la societat del 
coneixement. 
Competència 7. Participar en entorns de 
comunicació interpersonal i publicacions 
virtuals per compartir informació. 
 
 

RECURSOS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT A L’AULA 
▪ Dossier de classe amb un qüestionari bàsic de la unitat. 
▪ Preguntes de test del llibre digital. 
▪ Guió treball “Un material bàsic/sorprenent” 
▪ Guió memòria tècnica del projecte (apartat materials, 

apartat avaluació) (3r trimestre) 
▪ Materials i eines per a la construcció del projecte 

“Làmpada de sobretaula” (3r trimestre) 
▪ Lectura d’àmbit tecnològic i qüestionari. 

▪ Dossier de classe. 
▪ Qüestionaris digitals. 
▪ Treball “Un material bàsic” 
▪ Taula d’observació i valoració de les 

activitats a l’aula d’informàtica. 
▪ Apartats de la Memòria tècnica del 

projecte (3r trimestre) 
▪ Taula d’observació i valoració de les 

activitats al taller. (3r trimestre) 
▪ Qüestionari text tecnològic. 
▪ Examen del tema. 

▪ Desenvolupar projectes tecnològics treballant de forma grupal tot respectant l’opinió 
dels companys i col·laborant en les tasques realitzades.  

▪ Analitzar objectes quotidians indicant els materials que els componen, així com la seva 
funcionalitat i ergonomia.  

▪ Emprar correctament eines i màquines, observant les mesures de seguretat 
corresponents i triant les que són adequades en funció de l’operació a realitzar i el 
material sobre el que s’actua.  

▪ Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines adequades i 
emprant programari de disseny.  

▪ Definir les propietats i aplicacions dels diferents materials bàsics i tècnics.  
▪ Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de la 

sostenibilitat, evitant el malbaratament.  
▪ Proposar mesures de reciclatge de materials incloses en la construcció d’objectes.  

Aula ordinària: La ràtio d’alumnes per classe 
no supera els 25. Seuen per parelles. 
 
Taller de Tecnologia: el grup-classe es 
desdobla i la ràtio màxima és de 12-13 
alumnes. Seuen en taules de 2 alumnes o en 
files de 4 alumnes, situades al davant de la 
pissarra. (3r trimestre) 
 
Aula d’informàtica: el grup-classe es 
desdobla i la ràtio màxima serà de 12-13 
alumnes. Els alumnes disposaran d’un 
ordinador per cadascú.  
 

TEMPORITZACIÓ 5 h  (+ treball “Un material bàsic”  i activitats del projecte comptabilitzat en altres unitats) 
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TECNOLOGIA 1r ESO                           UNITAT 6:  El procesador de textos. Recerca d’informació a Internet. Disseny amb eines digitals                        Curs 2020-21 
CONTINGUTS ESPECÍFICS. El procés tecnològic. Recerca d’informació mitjançant eines digitals. Desenvolupament dels projectes tecnològics. L’organització del treball. Aplicacions digitals per al desenvolupament de projectes tecnològics. 

Disseny i construcció d’objectes. Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes. 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Continguts clau de l’àmbit Continguts clau transversals Competències bàsiques 
de l’àmbit 

Competències bàsiques transversals 

1. Procediments informàtics bàsics. 
2. Eines digitals 

● Processador de textos. 
● Presentacions 
● Full de càlcul 
● DAO 
● Càmera mòbil 
● Pendrive 
● Llibre digital 

3. Recerca d’informació a Internet. 
 

Activitats: 
● Activitats digitals per al estudi i la consolidació del temari de curs 

(llibre digital) 
● Imatges per il·lustrar portada dossier temes de curs (cerca a 

Internet, baixada ajustar la mida i impressió. 
● Treball “Explica un invent” (eines de google, processador de 

textos, modificació d’imatges...) 
● Treball “L’aula de Tecnologia “(eines de google) 
● Treball “Un material bàsic” per parelles treball compartit. (eines 

de google, presentacions) 
● Memòria projecte construcció d’un làmpada de sobretaula 

(eines de google, processador de textos, ..) 
● Reportatge fotogràfic del procés de construcció del projecte 

“Làmpada de sobretaula” (càmera mòbil) 
● Pràctiques de DAO (Dibuix  Assistit per Ordinador) 
● Plànols amb DAO del projecte de curs “Làmpada de 

sobretaula” 
● Pressupost material del projecte (full de càlcul) 
● Diagrama de costos del projecte (full de càlcul) 

 
CC17. Objectes tecnològics 
de la vida quotidiana. 
 
CC19. Manteniment 
tecnològic. Seguretat, 
eficiència i sostenibilitat. 
 
CC20. Objectes tecnològics 
de base mecànica, elèctrica, 
electrònica i pneumàtica. 
 
CC21. Sistemes tecnològics 
industrials. Màquines 
simples i complexes. 
 
CC24. Disseny i construcció 
d’objectes tecnològics. 
 
CC25. Aparells i sistemes 
d’informació i comunicació. 
 

 
Àmbit digital 
 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius. 
CCD2. Tipus de connexions entre aparells. 
CCD5. Seguretat informàtica.  
CCD9. Eines d’edició de documents de text, 
presentacions multimèdia i processament de 
dades numèriques. 
CCD10. Llenguatge audiovisual : imatge fixa, so 
i vídeo. 
CCD19. Dossiers personals d’aprenentatge 
(portafolis digital). 
CCD22. Entorns de treball i aprenentatge 
col·laboratiu. 
CCD24. Aprenentatge permanent: entorns 
virtuals d’aprenentatge, recursos per a 
l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa. 
 
 

 
Competència 7. Utilitzar 
objectes tecnològics de la 
vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i 
accions a fer per minimitzar 
els riscos en la manipulació i 
en l’impacte mediambiental. 
 
Competència 8. Analitzar 
sistemes tecnològics d’abast 
industrial, avaluar-ne els 
avantatges personals i 
socials, així com l’impacte 
en la salubritat i el medi 
ambient.  
 
 

 
Àmbit digital 
Competència 1. Seleccionar, configurar i programar 
dispositius digitals segons les tasques a realitzar. 
Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de 
textos, presentacions multimèdia i tractament de dades 
numèriques per a la producció de documents digitals. 
Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició 
d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions 
de documents digitals 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar 
informació digital adequada per al treball a realitzar, tot 
considerant diverses fonts i mitjans digitals. 
Competència 5. Construir nou coneixement personal 
mitjançant estratègies de tractament de la informació amb 
el suport d’aplicacions digitals. 
Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal 
de treball i aprenentatge amb eines digitals per 
desenvolupar-se en la societat del coneixement. 
Competència 7. Participar en entorns de comunicació 
interpersonal i publicacions virtuals per compartir 
informació. 
Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant 
eines i entorns virtuals de treball col·laboratius 
Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les 
TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos 
Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable 
en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, 
de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 

RECURSOS INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT A L’AULA 

▪ Llibre digital. 
▪ Guions treballs proposats.Guió memòria del projecte. 
▪ Guió pràctiques DAO.Guió plànols projecte amb DAO. 
▪ Dades de materials i preus per al pressupost i diagrama de costos 

del projecte. 
▪ Aplicacions Google per a l'execució dels treballs. 
▪ Mòbil per enregistrar reportatge fotogràfic del procés de 

construcció del projecte “Làmpada de sobretaula”. Mostra de la 
transformació dels materials en l’objecte final. 

▪ La presentació en les 
dates acordades de 
cadascuna de les 11 
activitats proposades al 
llarg del curs (continguts 
treballats transversalment 
durant tot el curs i amb 
les diferents unitats) 

▪ Taula d’observació aula 
informàtica. 

▪ Utilitzar Internet de forma correcta per comunicar-se, cercar, descarregar, 
intercanviar i publicar informació, així com conèixer-ne el funcionament, 
l’estructura i la terminologia.  

▪ Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes 
realitzats utilitzant aplicacions informàtiques que integrin diferents mitjans de 
presentació.  

▪ Utilitzar aplicacions digitals col·laboratives per compartir les tasques 
realitzades i treballar en equip. 

▪ Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de la 
sostenibilitat, evitant el malbaratament. 

 
Aula d’informàtica: el grup-classe es desdobla i la ràtio 
màxima serà de 12-13 alumnes. Els alumnes disposaran 
d’un ordinador per cadascú.  
 
Taller de Tecnologia: el grup-classe es desdobla i la 
ràtio màxima és de 12-13 alumnes. Seuen en taules de 2 
alumnes o en files de 4 alumnes, situades al davant de la 
pissarra. (3r trimestre) 

TEMPORITZACIÓ 16 h (+5h del treball “L’aula de Tecnologia. Les eines” comptabilitzat en una altra unitat) 
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TECNOLOGIA 1r ESO                                                                                 UNITAT 7: El projecte tecnològic                                                                               Curs 2020-21 

CONTINGUTS ESPECÍFICS. El procés tecnològic. El procés tecnològic. Les seves fases. Anàlisi del problema a resoldre. Recerca d’informació mitjançant eines digitals. Disseny i desenvolupament d’idees per a la resolució de la situació 
problema. El projecte i la memòria. Execució del projecte. Avaluació del projecte. Disseny i construcció d’objectes. Instruments de mesura bàsics. Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de l’entorn tecnològic. Normes de 

seguretat.Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i tècniques.Disseny i construcció d’un objecte senzill. Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes.Materials. Propietats, usos i aplicacions dels 
materials bàsics.Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i reciclatge. 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Continguts clau de l’àmbit Continguts clau transversals Competències bàsiques de l’àmbit Competències bàsiques transversals 
1. El procés tecnològic. 
2. De la necessitat al disseny del 

prototip. 
3. La planificació del projecte tecnològic. 
4. La construcció de prototips. 
5. L’avaluació de prototips. 
6. L’informe tècnic. 
7. Aplicacions digitals per a la 

presentació de projectes tecnològics. 
8. El treball en equip. 
 
Activitats: 
● Disseny d’una “Làmpada de sobretaula”. 

Elaboració de la memòria tècnica. 
● Construcció de la “Làmpada de 

sobretaula”. 
● Avaluació del resultat i millora si cal. 
● Presentació de l’objecte acabat. 
 

CC17. Objectes tecnològics de la 
vida quotidiana. 
 
CC19. Manteniment tecnològic. 
Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
 
CC20. Objectes tecnològics de 
base mecànica, elèctrica, 
electrònica i pneumàtica. 
 
CC21. Sistemes tecnològics 
industrials. Màquines simples i 
complexes. 
 
CC22. Corrent elèctric i efectes. 
 
CC24. Disseny i construcció 
d’objectes tecnològics. 
 
CC25. Aparells i sistemes 
d’informació i comunicació. 
 

 
Àmbit digital 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius. 
CCD2. Tipus de connexions entre aparells. 
CCD5. Seguretat informàtica.  
CCD9. Eines d’edició de documents de text, 
presentacions multimèdia i processament de 
dades numèriques. 
CCD10. Llenguatge audiovisual : imatge fixa, so i 
vídeo. 
CCD19. Dossiers personals d’aprenentatge 
(portafolis digital). 
CCD22. Entorns de treball i aprenentatge 
col·laboratiu. 
CCD24. Aprenentatge permanent: entorns virtuals 
d’aprenentatge, recursos per a l’aprenentatge 
formal i no formal a la xarxa. 
 
 

 
Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de 
la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del 
seu funcionament, manteniment i accions a fer 
per minimitzar els riscos en la manipulació i en 
l’impacte mediambiental. 
 
Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics 
d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges 
personals i socials, així com l’impacte en la 
salubritat i el medi ambient.  
 
Competència 9. Dissenyar i construir objectes 
tecnològics senzills que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 
 

 
Àmbit digital 
Competència 1. Seleccionar, configurar i programar 
dispositius digitals segons les tasques a realitzar. 
Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de 
textos, presentacions multimèdia i tractament de 
dades numèriques per a la producció de documents 
digitals. 
Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques 
d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a 
produccions de documents digitals 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar 
informació digital adequada per al treball a realitzar, 
tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 
Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn 
personal de treball i aprenentatge amb eines digitals 
per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 
Competència 8. Realitzar activitats en grup tot 
utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratius 
Competència 11. Actuar de forma crítica i 
responsable en l’ús de les TIC, tot considerant 
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 
d’identitat digital. 

RECURSOS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT A L’AULA 
● Ordinadors i aplicacions informàtiques. 
● Guió de la memòria tècnica. 
● Materials i eines. 
● Mòbil per fer el reportatge fotogràfic de 

la fase de construcció del projecte i 
mostra de l’ús d’eines. 

● Memòria tècnica.(a mà) 
● Memòria tècnia (digital) 
● Resultat final de la construcció. 
● Taula d’observació i valoració 

de les activitats al taller. 
● Taula d’observació i valoració 

de les activitats a l’aula 
d’informàtica. 

 
 

● Identificar i seguir de forma seqüenciada les fases del procés tecnològic en l’execució de 
projectes. 

● Desenvolupar projectes tecnològics treballant de forma grupal tot respectant l’opinió dels 
companys i col·laborant en les tasques realitzades. 

● Representar objectes i interpretar plànols senzills a escala. 
● Emprar correctament els instruments de mesura bàsics triant els que són adequats en funció de 

la mesura a realitzar. 
● Emprar correctament eines i màquines, observant les mesures de seguretat corresponents i 

triant les que són adequades en funció de l’operació a realitzar i el material sobre el que s’actua. 
● Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines adequades i emprant 

programari de disseny. 
● Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de la sostenibilitat, evitant 

el malbaratament. 
● Proposar mesures de reciclatge de materials incloses en la construcció d’objectes. 
● Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats utilitzant 

aplicacions informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació 

Taller de Tecnologia: el grup-classe es desdobla i 
la ràtio màxima serà de 12-13 alumnes. Seuen en 
taules de 2 alumnes o en files de 4 alumnes, 
situades al davant de la pissarra.  
 
Aula d’informàtica: el grup-classe es desdobla i la 
ràtio màxima serà de 12-13 alumnes. Els alumnes 
disposaran d’un ordinador per cadascú. 
 

 
TEMPORITZACIÓ 17 h. Es dedicarà (4h) a l’elaboració del projecte a mà, 4 (h) per passar-lo a una presentació digital, (8h) per construir-lo, i (1h) per avaluar-lo i/o millorar l’acabat final. 
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INSTITUT LLAVANERES 

http://www.iesllavaneres.org 
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 

PROGRAMACIÓ CURRICULAR 
TECNOLOGIA 1r ESO 

CURS: 2020-21 

 
ÀMBIT DIGITAL 
CONTINGUTS CLAU ÀMBIT DIGITAL I ELS ALTRES ÀMBITS CURRICULARS 
L’àmbit digital és un àmbit transversal, és a dir, es treballa des de totes les matèries i al llarg de tots els cursos de l’ESO, tot i així l’àrea de Tecnologia és essencial en aquesta formació ja 
que alguns dels continguts els té assignats dins del seu propi currículum.  
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CONTINGUTS CLAU I COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT  DIGITAL 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES  I DIMENSIONS ÀMBIT DIGITAL 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES DIGITALS I GRADACIÓ 
 

COMPETÈNCIES NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 
Dimensió instruments i aplicacions 

Competència 1. Seleccionar, configurar i programar 
dispositius digitals segons les tasques a realitzar. 
 

Seleccionar els dispositius  digitals i utilitzar les seves 
funcionalitats bàsiques segons la tasca a realitzar. 

Seleccionar i configurar els dispositius digitals i 
utilitzar-ne les funcionalitats bàsiques. 

Seleccionar, configurar i programar entorns digitals 
de treball tot considerant aspectes 
d’interconnectivitat i seguretat. 

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, 
presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques 
per a la producció de documents. 

Elaborar documents fent ús de les funcions més 
bàsiques d’edició de text, presentacions multimèdia, 
tractament de dades numèriques i representacions 
gràfiques. 

Elaborar documents fent ús de les funcions estàndards 
d’edició de text, presentacions multimèdia, tractament 
de dades numèriques i representacions gràfiques. 

Elaborar documents complexos, tot utilitzant les 
funcions estàndards i altres segons les necessitats. 
 

Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició 
d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de 
documents digitals. 

Realitzar produccions multimèdia senzilles a partir de 
materials propis o aliens, tot aplicant-hi funcions 
bàsiques dels programes edició. 

Realitzar produccions a partir de materials propis o 
aliens, tot aplicant-hi les funcions bàsiques dels 
programes edició. 

Realitzar produccions multimèdia a partir de 
materials propis o aliens, que combinin elements 
audiovisuals diversos, tot aplicant-hi les funcions 
estàndards dels programes edició. 

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge 
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació 
digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant 
diverses fonts i mitjans digitals. 
 

Realitzar cerques bàsiques i seleccionar informació 
rellevant considerant diverses fonts. 

Realitzar cerques avançades, valorar críticament la 
informació obtinguda per diverses fonts i seleccionar-la 
de manera adequada. 
 

Realitzar cerques avançades i dinàmiques en 
diversos contextos, valorar críticament la informació 
obtinguda per diverses fonts seleccionar-la de 
manera adequada. 

Competència 5. Construir nou coneixement personal 
mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el 
suport d’aplicacions digitals. 
 

Organitzar i construir nou coneixement tot utilitzant 
instruments digitals genèrics. 

Organitzar i construir nou coneixement tot utilitzant 
instruments digitals específics, mitjançant les seves 
opcions bàsiques. 

Organitzar i construir nou coneixement combinant 
diversos instruments digitals i emprant les opcions 
bàsiques d’instruments específics. 

Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de 
treball i aprenentatge amb eines digitals per 
desenvolupar-se en la societat del coneixement. 

Organitzar i usar, de manera pautada, un entorn 
personal d’aprenentatge, que inclogui el dossier 
personal d’aprenentatge, utilitzant aplicacions bàsiques 
de cerca i creació, i de comunicació. 
 
 

Organitzar i usar, de manera autònoma, un entorn 
personal 
d’aprenentatge, que inclogui el dossier personal 
d’aprenentatge, utilitzant aplicacions bàsiques de cerca 
i creació i, amb l’ajut d’un tutorial, realitzar sistemes 
d’intercanvi de comunicació. 
 

Organitzar, usar i configurar, de manera autònoma 
amb criteri propi, un entorn personal d’aprenentatge, 
que inclogui el dossier personal d’aprenentatge, 
utilitzant aplicacions avançades de cerca, i 
aplicacions estàndards de creació i de sistemes 
d’intercanvi de comunicació. 

Competència 7. Participar en entorns de comunicació 
interpersonal i publicacions virtuals per compartir  informació. 

Comunicar-se i publicar a través dels sistemes digitals 
de comunicació més habituals. 
 

Gestionar sistemes comunicatius interpersonals per 
comunicar-se i publicar-hi amb criteris d’adequació. 

Organitzar i gestionar sistemes comunicatius 
interpersonals per comunicar-se i publicar-hi amb 
criteris d’adequació. 

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant 
eines i entorns virtuals de treball col·laboratius. 

Participar en activitats col·laboratives en entorns virtuals 
usant les seves funcionalitats elementals. 

Participar i desenvolupar activitats col·laboratives tot 
seleccionant les eines bàsiques més convenients en 
cada cas. 

Participar, desenvolupar, organitzar i gestionar un 
entorn de treball col·laboratiu, i realitzar-hi activitats 
col·laboratives. 

Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital 
Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de 
desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals 
propis de la societat actual. 
 

Realitzar accions de gestió digital fent ús de portals de 
navegació lineal on es demanen accions simples, fer 
seguiment de la informació de forma directa i tenir cura 
dels temes relatius a la identitat digital. 

Realitzar accions de gestió digital fent ús de portals de 
navegació encadenada a partir d’accions simples, fer 
seguiment automàtic de la informació i tenir cura dels 
temes relatius a la identitat digital. 

Realitzar tot tipus d’actuacions de gestió digital i 
utilitzar la diversitat de serveis d’Internet per 
automatitzar la gestió i fer el seguiment de la 
informació. 
 

Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos. 
Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 
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TECNOLOGIA 1r ESO. RESUM CONTINGUTS CLAU TRANSVERSALS. ÀMBIT DIGITAL 
 
Els continguts clau de l’àmbit digital permetran  que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques digitals.  A continuació es concreten els CC digitals a 1r ESO treballats en la matèria de 
Tecnologia.  

 

 
Continguts clau Descripció 

CCD1 Funcionalitats bàsiques dels dispositius. 

CCD2 Tipus de connexions entre aparells. 

CCD5 Seguretat informàtica. 

CCD9 Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament de dades numèriques. 

CCD10 Llenguatge audiovisual : imatge fixa, so i vídeo. 

CCD19 Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital). 

CCD22 Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu. 

CCD24 Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’aprenentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa. 

 

  
 
 
 
 
. 
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TECNOLOGIA 1r ESO. RESUM COMPETÈNCIES BÀSIQUES TRANSVERSALS. ÀMBIT DIGITAL 
 
Els continguts clau digitals que es treballen durant el curs comporten les següents competències bàsiques de l’àmbit digital: 

 
 

Competències 
Bàsiques 

Descripció 

Competència 1 Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar. 

Competència 2 Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals. 

Competència 3 Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals 

Competència 4 Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 

Competència 5 Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

Competència 6 Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 

Competència 7 Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. 

Competència 8 Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratius 

Competència 10 Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos 

Competència 11 Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 
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ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL  
 
El treball competencial i totes les matèries que el despleguen contribueixen a l’assoliment de competències transversals en l’àmbit personal i social que permeten aprendre a conduir el propi                            
aprenentatge i ser-ne conscient, adquirint les habilitats, les estratègies i els procediments necessaris. Suposa l’adquisició d’un grau suficient de consciència de les pròpies capacitats                        
intel·lectuals, emocionals i físiques, el desplegament d’actituds i valors personals com la responsabilitat, la perseverança, l’autoconeixement i la construcció de l’autoestima. Tot plegat, per                        
ser capaç de continuar aprenent de forma cada vegada més eficaç i autònoma. 
 
També ha de permetre l’adquisició de la capacitat d’aprendre de les errades pròpies i alienes, demorar les necessitats de satisfacció immediata i aprendre a prendre decisions amb un càlcul                             
de riscos adaptat a la realitat. Suposa l’adquisició de competències emocionals i l’ajustament de la conducta als requeriments que comporten l’edat i la societat. Així mateix, l’alumne ha de                             
ser capaç de reflexionar sobre la incidència del gènere en la construcció de la seva personalitat i l’elecció d’opcions acadèmiques i professionals. 

 
Totes aquestes habilitats personals han de permetre a l’alumne desenvolupar actituds positives, actives i emprenedores en tots els àmbits de la seva vida. Aquesta actitud emprenedora es                           
podrà veure reflectida en accions que, d’acord amb la motivació i l’esforç personal, permetin adquirir compromisos socials, desplegar capacitats creatives, impulsar projectes personals i                        
col·laboratius que l’ajudin a construir models de vida personal, social i professional satisfactoris. 
 
El treball competencial i els processos d’orientació associats han de contribuir a la construcció de la identitat personal, social i ciutadana de cada alumne, fomentant els processos de                            
compromís social i cívic per tal de fer possible que en el futur puguin contribuir a la millora social com a ciutadans de ple dret amb responsabilitats compartides. 
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CONTINGUTS CLAU DE L’ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL I ELS ALTRES ÀMBITS CURRICULARS 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES  I DIMENSIONS ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL 
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TECNOLOGIA 1r ESO. RESUM CONTINGUTS CLAU (EXPLÍCITS)TRANSVERSALS. ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL 
 
La matèria de Tecnologia de 1r d’ESO, a través de les 7 unitats didàctiques que integren el curs,  treballa tots els continguts claus explícits de l’àmbit personal i social que li corresponen a 
l’àmbit cientificotecnològic, que són els següents: 
 
 

Continguts clau Descripció 

CCPS 2 Capacitats cognitives. (En totes les unitats) 

CCPS 4 Hàbits saludables. (En la unitat de “L’aula de tecnologia. Les eines””)  

CCPS 11 Característiques de la societat actual. (En totes les unitats) 

CCPS 14 Habilitats i actituds per al treball en grup. (Especialment en el desenvolupament dels projectes i treballs en grup) 

 
 
 
Cal comentar que també es treballen per l’ús la resta de CC de l’àmbit personal i social, en tractar-se de continguts de caire transversal. 
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TECNOLOGIA 1r ESO. RESUM COMPETÈNCIES BÀSIQUES TRANSVERSALS. ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL 
 
La matèria de Tecnologia de 1r d’ESO, a través del treball dels continguts claus explícits colabora a l'adquisició de les competències bàsiques clau que aquests continguts determinen, que 
són les següents: 
 
 
 

Competències 
Bàsiques Àmbit 
Personal i Social 

 
Descripció 

Competència 1 Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal. 

Competència 2 Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge. 

Competència 3 Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Competència 4 Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. 
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METODOLOGIA GENERAL 
 
 
El caràcter propi de la matèria de Tecnologia comporta un aprenentatge teòric i pràctic de manera que es pot treballar aplicant a models reals, les parts temàtiques de cada tema. 
 
Abans de començar cada unitat, s’identificaran els coneixements previs dels alumnes respecte aquella temàtica. Es durà a terme de manera bàsicament oral, demanant informació sobre el                          
tema. A continuació es comunicarà a l’alumnat quins són els objectius que es pretenen assolir en aquella unitat. 
 
El contingut es comunicarà mitjançant una explicació del professor amb el suport de la pissarra, de la videoprojecció, o altres eines que el professor cregui adients. L’explicació anirà                            
acompanyada d’exemplificació i es demanarà la col·laboració de l’alumnat en la resolució d’alguns dels exemples per tal de determinar si assoleix un bon nivell de comprensió del tema. Es                             
realitzaran exercicis pràctics combinant les activitats orals, escrites, utilitzant eines TIC o al Taller, segons el que el professor cregui necessari. 
 
El professor de cada nivell decidirà si els alumnes utilitzen llibre de text, apunts proporcionats pel professor, i/o informació digital per tal de treballar els continguts de les diferents unitats                              
didàctiques. 
 
Als alumnes, per a cadascun dels temes, se’ls demanarà que realitzin les següents activitats genèriques: 
 

● Recopilar de forma ordenada i completa tota la informació tramesa pel professor. 
 

● Llegir i interpretar el material didàctic. Aquesta feina s’haurà de fer a classe conjuntament amb el professor i els companys i també a casa de forma individual. 
  

● Elaborar les activitats didàctiques encarregades pel professor, que permetin assolir els objectius competencials previstos. 
  

● Autoavaluació, coevaluació i correcció de les activitat didàctiques a l’aula, per tal que l’alumne tingui les activitats resoltes correctament en els seus materials i apunts. 
  

● Identificar i explicar els continguts del tema. Al finalitzar una unitat didàctica es farà, com a mínim, una prova escrita a fi de poder verificar l’assoliment dels continguts de forma                              
individual. Pot ser que en alguna unitat didàctica, degut a la tipologia del seus continguts, no hi hagi un examen en acabar el tema, en aquest cas l’alumne haurà de desenvolupar i                                
presentar un treball o activitats segons les prescripcions donades pel professor. 

 
De forma contínua, el professor realitzarà un seguiment de l’activitat de l’alumnat, per valorar el grau d’assoliment de les diferents competències treballades per part de l’alumne. D’aquest                           
seguiment es farà un retorn avaluatiu per tal que l’alumne pugui millorar aquells aspectes que siguin necessaris. 
 
Com activitat de taller a cada curs es construirà un projecte tecnològic. El projecte tecnològic desenvolupa i sintetitza molts dels objectius competencials de l’assignatura de Tecnologia, és                           
per aquest motiu que aquesta activitat esdevé bàsica i fonamental dins de cada curs de 1r a 3r d’ESO. El projecte tecnològic està format per diferents fases que conclouen amb la                               
construcció d’un objecte o màquina realitzant una sèrie d’operacions de taller i utilitzant determinats materials i eines. Aquest projecte també inclou una memòria escrita que l’alumne haurà                           
de completar, o bé en format paper o utilitzant un processador de text com pot ser Google Docs. 
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D’altra banda, sempre que hi hagi una visita a un museu o alguna instal·lació hi haurà un dossier explicatiu que es donarà a cada alumne. Aquest dossier serà comentat a classe i l’alumne                                 
l’haurà de portar durant la visita, per tal de solucionar les qüestions plantejades. Aquest dossier serà entregat al professor per ser avaluat posteriorment. 
 
Sempre que sigui possible es treballarà amb continguts digitals. 
 
Com la resta de la programació la metodologia es revisarà periòdicament, per tal de millorar-la en tots aquells aspectes en que sigui possible i se’n deixarà constància a les memòries del                               
Departament. 
 
Finalment destacar que al llarg de tot el curs es farà servir una metodologia d’aprenentatge activa basada en l’experimentació, la pràctica i la resolució de problemes... i en la implicació                              
dinàmica de l’alumnat, utilitzant eines digitals i equipament informàtic específic per adquirir competències digitals i habilitats TIC i fomentar l'autonomia, la creativitat, l’emprenedoria i la                         
iniciativa personal. 
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, ADAPTACIONS CURRICULARS I PLANS INDIVIDUALITZATS (PI) 
 
Les mesures d’atenció a la diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats educatives de cada alumne per poder assolir les competències bàsiques, els objectius educatius i els                            
continguts de l’etapa. 
 
Entre aquestes mesures es poden preveure agrupaments flexibles, el reforç en grups ordinaris, el desdoblament de grups per reduir la ràtio quan faci falta, les adaptacions curriculars, la                            
integració de matèries per àmbits, programes de diversificació curricular i altres programes personalitzats per als alumnes amb necessitats específiques de reforç educatiu. 
 
Les mesures d’atenció a la diversitat han d’anar adreçades tant als alumnes amb necessitats específiques de reforç educatiu com als alumnes d’incorporació tardana, amb altes capacitats                          
intel·lectuals o amb discapacitat o trastorns greus de conducta. 
 
Les mesures que els centres adoptin han de formar part del projecte educatiu de centre. 
 
 
 
Criteris i orientacions per a l’atenció a la diversitat a l’aula ordinària 
 
El conjunt d’estratègies que s'han d’adoptar per ajustar la programació a les necessitats de tots els alumnes del grup classe constitueixen les primeres mesures d’atenció a la diversitat de la                              
tasca docent. Cal planificar les sessions tenint en compte el grup classe i plantejar les activitats de manera que tots els alumnes puguin participar respectant els diferents ritmes i nivells de                               
resposta possibles. Aquestes estratègies han d’incloure la previsió d’activitats tant de reforç com d’ampliació d’aprenentatges per tal d’ajustar-los a les necessitats dels alumnes. 
 
Les mesures de reforç són activitats addicionals d’ensenyament i aprenentatge dels continguts clau de les diferents matèries del currículum, que faciliten als alumnes l’aprenentatge dels                         
continguts programats per al grup classe, amb una metodologia adequada al seu estil d’aprenentatge o als seus coneixements previs de la matèria. 
 
Quan es detecti que l’alumne o un grup d’alumnes presenten un retard d’aprenentatge, els docents han d’establir les mesures pertinents de reforç educatiu i realització d’activitats de                           
recuperació en aquells aprenentatges i competències que es considerin clau per prosseguir amb èxit el seu procés d’aprenentatge. 
 
Les mesures de reforç han d’incloure els continguts curriculars de les matèries en les quals l’alumne o grup d’alumnes tenen dificultats i han d’estimular la potenciació de les capacitats i la                               
motivació perquè l’alumne assoleixi l’èxit. Per a alguns alumnes és adequat que les activitats de reforç suposin una anticipació del que faran després a l’aula. En aquest cas, cal una                              
coordinació prèvia entre el professor de la matèria i el professor que imparteix el reforç per tal de definir els objectius, continguts, activitats d’ensenyament i aprenentatge i les activitats                             
d’avaluació a realitzar. L’assistència d’un determinat alumne a activitats de reforç pot ser temporal o durant tot el curs. 
 
Les mesures d’ampliació d’aprenentatges consisteixen en estratègies i activitats dissenyades per als alumnes amb més capacitat i/o que demostren més facilitat en determinades matèries.                        
Aquestes mesures poden concretar-se en activitats d’ampliació del currículum d’una o diverses matèries, i prioritzar la connexió entre diferents disciplines. També pot tractar temes no                         
inclosos en la programació o bé introduir continguts i objectius de cursos superiors. Aquestes mesures poden incloure activitats d’enriquiment instrumental o d’entrenament metacognitiu,                       
que consisteixen a ensenyar a gestionar millor els recursos cognitius, especialment les estratègies d’aprenentatge. En aquest sentit cal considerar de manera específica les mesures                        
d’ampliació i reforç, així com les estratègies i metodologies de treball diversificat per als alumnes amb altes capacitats o alt rendiment escolar. 
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Protocol d'actuació en la dislèxia 
 

● Donar a conèixer habitualment les dates dels exàmens amb antelació. 
● No penalitzar les dificultats expressives pròpies d’aquest alumnat. 
● Avaluar els exàmens i treballs en funció del seu contingut. 
● Anticipar el vocabulari específic a treballar. 
●  Donar-li temps addicional a l’hora de fer una prova. 
●  Presentar les preguntes per escrit, no dictades. 
●  Evitar les preguntes de selecció múltiple o obertes, sempre que sigui possible. 
●  Complementar els exàmens escrits amb d’altres d’orals, si és possible. 
●  Facilitar enunciats breus, i confirmar que els entenen. 
●  Evitar fer proves globals d’aquelles assignatures en què l’alumne ja té les avaluacions aprovades. 
● Planejar i tenir en compte alternatives d’avaluació (treballs, projectes ...) quan s’escaigui. 

 
 
 
Protocol d'actuació en TDAH 

 
● Fraccionar una activitat llarga en passos més petits. 
● Indagar si l'alumne ho ha estès o no. 
● Proporcionar informació periòdica sobre la qualitat de la feina. 
● Utilitzar diagrames, gràfics i imatges per visualitzar el que s'explica amb paraules. 
● Mostrar amb accions allò que volem que els alumnes facin. 
● Proporcionar instruccions sobre les estratègies a utilitzar. 
● Augmentar la lloança, l'aprovació i l'estima de la bona conducta de l'alumne i del seu rendiment en les tasques. 
● Organitzar treballs en equip per obtenir recompenses amb tot el grup. 
● No ignorar les conductes problemàtiques, llevat que estiguem convençuts que l'atenció dels adults ajuda a mantenir-les. 
● Establir conseqüències previsibles, individuals i per al grup. 

 
 

Plans individualitzats PI 
 
Aquells alumnes que tinguin diagnosticada una adaptació curricular o tinguin un Pla Individualitzat se'ls aplicarà un protocol d'actuació segons el dictamen corresponent. 
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TECNOLOGIA 1r ESO. RESUM D’ACTIVITATS, ELEMENTS AVALUATIUS I TEMPORALITZACIÓ PER TRIMESTRES 
 
La temporització esquemàtica, per trimestres, de les unitats queda de la següent manera: 

 
DISTRIBUCIÓ 

 

 
CONTINGUTS I ACTIVITATS 

 
ELEMENTS AVALUATIUS 

 
PES 
trimestral 

 
 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

(Accés a aula TIC) 
 

(22 h) 

➢Unitat 1: El món de la tecnologia. El procés tecnològic (6h) 
■ Dossier de classe (a mà) 
■ Imatge per il·lustrar portada dossier classe.  
■ Test llibre digital 
■ Qüestionari text tecnològic. 
■ Examen unitat 1 

➢Unitat 3: Representació gràfica (part teòrica) (6h) 
■ Dossier de classe (a mà) 
■ Imatge per il·lustrar portada dossier classe. 
■ Examen unitat 3 (part teòrica) 

➢Unitat 6: El procesador de textos. Recerca d’informació a Internet. Disseny amb eines digitals (5h) 
■ Introducció a eines de Google, correu Institut i accés al llibre digital. 
■ Treball “Explica un invent”   (Google Docs, Paint, Cercadors) 

➢Unitat 2: L’aula de tecnologia. Les eines.(5h) 
■ Treball “L’aula de Tecnologia i les eines “ (Google Docs, Paint, Cercadors) 

● Examen unitat 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
● Examen unitat 3 (part teòrica). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
● Dossier unitat 1 i 3  i text tecnològic . . . . . . . . . . . . . .  

 
● Test digital unitat 1 i 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
● Treball “Explica un invent”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
● Treball “L’aula de tecnologia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
● Taula observació aula informàtica i actitud . . . . . . . . . .  
 

20% 
20% 
10% 
 
10% 
 
15% 
15% 
 
10% 

 
 
 
 

SEGON 
TRIMESTRE 

(Accés a aula TIC) 
 

(22 h) 

➢Unitat 3: Representació gràfica (part pràctica) (9h) 
■ Dossier de classe (a mà) 
■ Imatge per il·lustrar portada dossier de classe.. 
■ Activitats digitals (llibre digital) 
■ Pràctiques bàsiques de dibuix tècnic (a mà) 
■ Dibuix a escala i acotat de les 3 vistes d’un objecte vist al natural. (a mà) 
■ Qüestionari text tecnològic. 
■ Examen unitat 3 (problemes) 

➢Unitat 6: El procesador de textos. Recerca d’informació a Internet. Disseny amb eines digitals. (7h) 
■ Pràctiques d’introducció al DAO 
■ Introducció al full de càlcul 
■ Pressupost material del projecte (full de càlcul) i Diagrama de costos del projecte (full de càlcul) 
■ Treball “Un material bàsic” per parelles treball compartit. (eines de google, presentacions, google bloc) 

➢Unitat 4: Els materials d’ús tècnic (6h) 
■ Dossier de classe (a mà) 
■ Imatge per il·lustrar portada dossier de classe.. 

● Examen unitat 3 (problemes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
● Dossier unitat 3 (problemes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
● Test digital unitat 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
● Dibuix a escala objecte vist al natural 
● Pràctiques dibuix a mà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
● Pràctiques DAO 
● Introducció full de càlcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
● Treball “un material bàsic” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
● Taula observació aula informàtica i actitud. . . . . . . . . .  

30% 
10% 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
20% 
 
10% 

 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

(Accés a Taller) 
 

(22 h) 

➢Unitat 5: Fusta, metalls i plàstics. (5h) 
■ Test digital (llibre digital) 
■ Qüestionari text tecnològic 
■ Examen unitat 4 i 5 

➢Unitat 1: El món de la tecnologia. El procés tecnològic (4h) 
■ Memòria tècnica del projecte “Làmpada de sobretaula” (a mà) 

➢Unitat 3: Representació gràfica 
■ Plànols de la memòria projecte “Làmpada de sobretaula” (a mà) 

➢Unitat 7: El projecte tecnològic. (9h) 
■ Construcció i avaluació/millora de la “Làmpada de sobretaula”. 

➢Unitat 6: El procesador de textos. Recerca d’informació a Internet. Disseny amb eines digitals. (4h) 
■ Reportatge fotogràfic del procés de construcció del projecte “Làmpada de sobretaula” (càmera del mòbil) 
■ Memòria del projecte de construcció “Làmpada de sobretaula” (google docs) 

● Examen unitat 4 i 5  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
● Dossier unitat 4 i 5  i text tecnològic. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
● Test digital unitat 4 i 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

 
● Làmpada de sobretaula construida . . . . . . . . . . . . . . . . 
● Memòria projecte “Làmpada de sobretaula” (a mà) . . .  
● Memòria projecte “Làmpada de sobretaula” (en digital) 

 
● Taula d’observació aula d’informàtica/taller i actitud . . .  

 

30% 
10% 
 
10% 
 
20% 
10% 
10% 
 
10% 
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