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Tercer curs 
 
Aquesta programació didàctica correspon a tercer curs de la matèria de Tecnologia, matèria que integra moltes disciplines que tenen una relació directa amb el món actual. D’aquesta                           
manera l’enfoc de la matèria està basada en cinc sectors clarament diferenciats i alhora relacionats entre ells. Aquests cinc sectors són:  
 

▪ El procés tecnològic 
▪ Estructures 
▪ Màquines i mecanismes 
▪ Les comunicacions 
▪ Programació d’aplicacions 

 
El que s’intenta en aquesta programació és que l’alumnat adquireixi uns principis físics i tècnics on se’ls hi desperti l’interès pel món tecnològic de cares a l’orientació de quart on hauran                               
d’escollir matèries optatives dintre de les quals hi ha Tecnologia. 

La matèria de Tecnologia a 3r 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: simbologia. 
Llengua: exposició oral i presentació de treballs. 
Ciències de la naturalesa: caracterització dels combustibles i el seu impacte en el medi. Ús de normes de seguretat. 
Ciències socials: anàlisi de materials, combustibles i màquines industrials i de la incidència de les activitats industrials sobre el medi.  
Educació per la ciutadania i drets humans: ús responsable dels recursos TIC. 
Amb totes les matèries: utilització dels recursos TIC. 
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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 3r ESO. BLOCS TEMÀTICS. CONTINGUTS. CONTINGUTS CLAU. COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 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 3r 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 3r ESO 
Blocs temàtics Continguts  Continguts 

clau CC 
Competències 
bàsiques CB 

Criteris d’avaluació 

El procés 
tecnològic 
(contingut comú a 
tots els blocs) 

▪ Planificació completa del procés tecnològic. 
▪ Càlcul de costos mitjançant fulls de càlcul. 
▪ Disseny de proves per avaluar el producte tecnològic realitzat. 
▪ Pla de comercialització del producte tecnològic realitzat. 
▪ Valoració de la sostenibilitat del producte tecnològic realitzat. 
▪ Presentació final del projecte fent ús d’eines multimèdia i programari específic: simuladors, 

material interactiu, programari de disseny assistit per ordinador (DAO). 

 
 
CC17 
CC19 
CC24 
CC25 

 

 

 

 

 

Competència 7 

 Competència 8  

Competència 9  

Competència 11 

 

 

 
1. Utilitzar fulls de càlcul per estimar el cost dels projectes 
desenvolupats i dissenyar-ne el pla de comercialització, així com 
valorar-ne la sostenibilitat. 
2. Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que 
permeti arribar a una solució correcta tenint en compte criteris d’estalvi de 
recursos i respecte pel medi ambient, tot seguint les normes de seguretat 
de treball amb eines i materials. 
3. Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
4. Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari 
específic. 
5. Definir els diferents tipus d’estructures i identificar-les en objectes d’ús 
quotidià, indicant els tipus d’esforços a què estan sotmeses. 
6. Emprar simuladors per analitzar l’estabilitat d’estructures simples i 
analitzar els esforços a què estan sotmeses. 
7. Dissenyar i construir estructures que formin part d’un projecte 
tecnològic, tenint en compte aspectes dels materials: rigidesa, 
lleugeresa, flexibilitat. 
8. Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament 
de diferents màquines. Cercar estratègies d’estalvi energètic. 
9. Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents 
mecanismes de transmissió i transformació del moviment a partir de 
l’anàlisi i l’observació d’aquests mecanismes en diferents màquines. 
10. Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que 
realitzen una funció determinada dins d’un projecte tecnològic. 
11. Analitzar mecanismes i sistemes de mecanismes mitjançant l’ús de 
simuladors digitals. 
12. Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de 
comunicació a distància i reflexionar sobre el seu ús i abús. 
13. Analitzar l’impacte de l’electrònica en l’evolució dels sistemes de 
comunicació. 
14. Definir i identificar els diferents components d’un programa 
informàtic. 
15. Dissenyar programes informàtics simples aplicables a 
necessitats concretes del seu entorn immediat. 
16. Realitzar programes informàtics simples aplicant estructures de 
programació que incloguin operadors, estructures condicionals i 
estructures de repetició.  

Estructures 
 
 

▪ Funció i característiques d’una estructura. 
▪ Tipus d’estructures. 
▪ Tipus d’esforços resistents. 
▪ Elements i esforços estructurals d’objectes quotidians i construccions simples. 
▪ Anàlisi d’esforços i estabilitat d’estructures mitjançant aplicacions digitals. 
▪ Disseny, construcció i avaluació d’estructures simples. 
▪ Màquines i mecanismes 

 
 
CC17 
CC24 
CC25 
 

Màquines i 
mecanismes 
 

▪ Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples. 
▪ Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i alternatius i el seu impacte en el 

medi. 
▪ Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció en diferents 

màquines. 
▪ Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals. 
▪ Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb mecanismes i associacions de 

mecanismes. 

 
CC17 
CC18 
CC19 
CC20 
CC21 

Les 
comunicacions 

▪ Comunicacions amb fil i sense: telefonia, ràdio, televisió, ordinadors i sistemes de 
posicionament global. 

▪ Comunicacions analògiques i digitals. 
▪ Xarxes de comunicació de dades: tipologia i protocols. 
▪ L’electrònica i l’evolució de les comunicacions. 

 
CC17 
CC20 
CC25 

Programació 
d’aplicacions 

▪ Constants i variables. 
▪ Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació. 
▪ Funcions. 
▪ Estructura condicional. 
▪ Estructures de repetició. 
▪ Tècniques de depuració de programes. 
▪ Realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles. 

 
CC24 
CC25 
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TECNOLOGIA 3r 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 3r d’ESO en la matèria de Tecnologia.  
 
 

Continguts clau Descripció 

CC17 Objectes tecnològics de la vida quotidiana. 

CC18 Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment. 

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 

CC27 Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals.  
(Per criteri dels professors de Tecnologia d’aquest centre, relacionat amb el tema de màquines i mecanismes i els combustibles) 
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TECNOLOGIA 3r ESO. COMPETÈNCIES BÀSIQUES 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 segon d'ESO queda com es mostra a partir de la pàgina següent.  
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TECNOLOGIA 3r ESO                                                                            UNITAT 1: Forces, esforços i estructures                                                             Curs 2020-21 
 

CONTINGUTS ESPECÍFICS. Estructures. Funció i característiques d’una estructura. Tipus d’estructures. Tipus d’esforços resistents. Elements i esforços estructurals d’objectes quotidians i construccions simples. Anàlisi d’esforços i 
estabilitat d’estructures mitjançant aplicacions digitals. Disseny, construcció i avaluació d’estructures simples. Màquines i mecanismes. 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

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

1. Força. Unitats. Efectes. Magnituds 
2. Esforç. Concepte. 
3. Funció i característiques d’una estructura. 
4. Tipus d’estructures. 
5. Tipus d’esforços resistents. 
6. Elements i esforços estructurals d’objectes 

quotidians i construccions simples. 
7. Anàlisi d’esforços i estabilitat d’estructures 

mitjançant aplicacions digitals. 
8. Disseny, construcció i avaluació 

d’estructures simples. 
Activitats: 
● Resolució de les qüestions del dossier de       

classe. 
● Resolució de preguntes test del llibre digital i 

enregistrament virtual. 
● Simulació digital en la construcció de ponts. 
● Visualització i reflexió d’un vídeo sobre 

estructures. 
● Projecte disseny d’un Pont/Cadira  
● Elaboració de la memòria tècnica del projecte. 
● Ús de materials i eines bàsiques  per a la 

construcció del projecte. 
● Presentació del projecte i maqueta/prototip 

 
CC17. Objectes tecnològics de 
la vida quotidiana. 
 
CC19. Manteniment 
tecnològic. Seguretat, 
eficiència i sostenibilitat. 
 
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. 
 
Competència 11. Adoptar mesures 
amb criteris científics que evitin o 
minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la 
intervenció humana 

 
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/qüestionari de classe. 
▪ Preguntes de test del llibre digital.  
▪ Guió especificacions projecte Pont/Cadira. 
▪ Video sobre estructures 
▪ Guió memòria tècnica projecte 
▪ Materials i eines bàsiques per a la construcció 

del projecte. 
▪ Ordinador i projector per a la presentació. 
▪ Lectura d’àmbit tecnològic i qüestionari. 

▪ Dossier de classe. 
▪ Test del llibre digital. 
▪ Examen del tema. 
▪ Memòria tècnica del 

projecte. 
▪ Presentació del projecte 

Pont/Cadira i maqueta o 
prototip. 

▪ Qüestionari vídeo. 
 

● Definir els diferents tipus d’estructures i identificar-les en objectes d’ús quotidià, indicant 
els tipus d’esforços a què estan sotmeses. 

● Emprar simuladors per analitzar l’estabilitat d’estructures simples i analitzar els esforços 
a què estan sotmeses. 

● Dissenyar i construir estructures que formin part d’un projecte tecnològic, tenint en 
compte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat. 

● Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una 
solució correcta tenint en compte criteris d’estalvi de recursos i respecte pel medi 
ambient, tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials. 

● Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic. 

Aula ordinària: la ràtio d’alumnes per classe no 
supera els 25-27. Seuen per parelles. 
 
Taller de Tecnologia: el grup-classe es desdobla i la 
ràtio màxima és de 12-14 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 és de 12-14 alumnes. Els alumnes 
disposen d’un ordinador per cadascú. (accés 
esporàdic) 
 

 
TEMPORITZACIÓ 14h. Es dedicarà (6h) a l’assimilació dels conceptes teòrics i pràctics i (8h) als projectes “Pont/Cadira” 
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TECNOLOGIA 3r ESO                                                    UNITAT 2: Màquines i mecanismes de transmissió de moviment                                                Curs 2020-21  
  

CONTINGUTS ESPECÍFICS. Màquines i mecanismes. Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples. Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció en diferents màquines. Anàlisi de mecanismes 
mitjançant aplicacions digitals. Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb mecanismes i associacions de mecanismes. El procés tecnològic. Planificació completa del procés tecnològic.Disseny de proves per avaluar el producte 
tecnològic realitzat. Valoració de la sostenibilitat del producte tecnològic realitzat.Presentació final del projecte fent ús d’eines multimèdia i programari específic: simuladors, material interactiu, programari de disseny assistit per ordinador (DAO). 
SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

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

1. Màquina. Concepte de treball. 
2. Màquines simples. 
3. Mecanismes de transmissió de moviment. 
4. Transmissions de moviment circular o de 

rotació. Eix o arbre. Freqüència de  rotació. 
Relació de transmissió. 

5. Transmissió per politges. Propietats. 
6. Transmissions per engranatges. Tipus i 

propietats dels engranatges. 
7. Transmissió per cadena o corretja dentada. 
8. Mecanisme biela-manovella. 
9. Lleves i excèntriques. 
Activitats: 
● Resolució de les qüestions del dossier de       

classe. 
● Resolució de preguntes test i de càlcul del llibre 

digital i  enregistrament virtual. 
● Pràctica amb simuladors mecànics. 
● Projecte disseny i construcció d’un vehicle 

automatitzat (Robot Cucallavaneres). 
● Elaboració de la memòria tècnica del projecte. 
● Ús de materials i eines bàsiques  per a la 

construcció del projecte. 
● Elaborar una presentació del projecte. 
● Llegir un text tecnològic i preguntes de 

comprensió lectora i reflexió. 

 
CC17. Objectes tecnològics 
de la vida quotidiana. 
CC18. Mecanismes 
tecnològics de transmissió i 
transformació del moviment. 
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. 
 
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/qüestionari de classe. 
▪ Preguntes de test del llibre digital.  
▪ Guió especificacions projecte Vehicle 

automatitzat Cucallavaneres. 
▪ Guió memòria tècnica projecte. 
▪ Materials i eines bàsiques per a la construcció 

del projecte. 
▪ Ordinador i projector per a la presentació. 
▪ Lectura d’àmbit tecnològic i qüestionari. 
 

▪ Dossier de classe. 
▪ Test del llibre digital. 
▪ Examen del tema. 
▪ Memòria tècnica del 

projecte. 
▪ Presentació del projecte 

“Cucallavaneres” i el 
prototip. 

▪ Preguntes del text 
tecnològic 

 

● Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una 
solució correcta tenint en compte criteris d’estalvi de recursos i respecte pel medi ambient, 
tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials. 

● Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
● Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic. 
● Dissenyar i construir estructures que formin part d’un projecte tecnològic, tenint en 

compte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat. 
● Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents mecanismes de 

transmissió i transformació del moviment a partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests 
mecanismes en diferents màquines. 

● Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció 
determinada dins d’un projecte tecnològic. 

● Analitzar mecanismes i sistemes de mecanismes mitjançant l’ús de simuladors 
digitals. 

Aula ordinària: la ràtio d’alumnes per classe no 
supera els 27. Seuen per parelles. 
 
Taller de Tecnologia: el grup-classe es desdobla i la 
ràtio màxima és  de 12-14 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 és de 12-14 alumnes. Els alumnes 
disposen d’un ordinador per cadascú. (Accés 
esporàdic) 
 

 
TEMPORITZACIÓ 19h. Es dedicarà (8h) a l’assimilació dels conceptes teòrics i pràctics i (11h) al projecte “Cucallavaneres” 
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TECNOLOGIA 3r ESO                                           UNITAT 3: Fonts i formes d’energia. Transformacions energètiques                                                    Curs 2020-21 
 

CONTINGUTS ESPECÍFICS. Màquines i mecanismes. Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples. Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i alternatius i el seu impacte en el medi. 
 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

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

1. Concepte de treball. Unitats de mesura. 
2. Concepte d’energia. Unitats de mesura. 
3. Concepte de potència. Unitats de mesura. 
4. Les fonts d’energia. 

L’energia al nostre planeta. La Terra i el Sol. 
Classificació de les fonts d’energia. 

5. Formes d’energia. 
6. Transformacions energètiques Principi de 

conservació de l’energia. 
7. Rendiment d’una màquina. 
8. Energia i qualitat de vida. 
9. Impacte mediambiental de l’energia. 
10. Estalvi energètic. 

 
Activitats: 
● Resolució de les qüestions del dossier de classe. 
● Resolució de preguntes test del llibre digital i        

enregistrament virtual. 
● Resolució de problemes de càlcul d’energia, treball,       

potència i rendiment d’una màquina. 

 
CC17. Objectes tecnològics 
de la vida quotidiana. 
 
CC19. Manteniment 
tecnològic. Seguretat, 
eficiència i sostenibilitat. 
 
CC24. Disseny i construcció 
d’objectes tecnològics. 
 
CC25. Aparells i sistemes 
d’informació i comunicació. 
 
CC27. Impactes 
mediambientals de l’activitat 
humana. Recursos naturals. 
 

 
Àmbit digital 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels 
dispositius. 
CCD2. Tipus de connexions entre 
aparells. 
CCD5. Seguretat informàtica.  
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 11. Adoptar mesures 
amb criteris científics que evitin o 
minimitzin els impactes mediambientals 
derivats de la intervenció humana 

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

RECURSOS INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

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

▪ Dossier/qüestionari de classe. 
▪ Preguntes de test del llibre digital. 
▪ Guió problemes d’energia, treball, potència i rendiment 

d’una màquina. 

▪ Dossier de classe. 
▪ Test del llibre digital. 
▪ Examen del tema. 

● Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
● Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de 

diferents màquines. Cercar estratègies d’estalvi energètic. 
. 

Aula ordinària: la ràtio d’alumnes per classe no supera els 27. 
Seuen per parelles. 
 
Aula d’informàtica: el grup-classe es desdobla i la ràtio 
màxima és de 12-14 alumnes. Els alumnes disposen d’un 
ordinador per cadascú. (Accés esporàdic) 

 
TEMPORITZACIÓ 5h 
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TECNOLOGIA 3r ESO                                                                       UNITAT 4: Màquines tèrmiques                                                                                 Curs 2020-21 
 

 
CONTINGUTS ESPECÍFICS. Màquines i mecanismes. Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples. Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i alternatius i el seu impacte en el medi. Mecanismes per a la transmissió i 

transformació del moviment i la seva funció en diferents màquines. Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals. Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb mecanismes i associacions de mecanismes. 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Continguts clau de l’àmbit Continguts clau 
transversals 

Competències bàsiques de l’àmbit Competències bàsiques transversals 

 
1. Màquines i motors. Màquines motrius i operatives. 
2. Molins de vent, rodes hidràuliques i turbines. 

Parts principals. Tipus. 
3. Motors tèrmics de combustió externa. Concepte. 

Identificació de les parts principals. 
4. Motors tèrmics de combustió interna. El motor 

d’explosió. 
5. Motors de quatre temps. Parts del motor. 

Cilindrada. 
6. Motor d’encesa per compressió o dièsel. Parts del 

motor. La relació de compressió 
7. Diferències principals entre els motors. 
8. Conseqüències de l’ús de les màquines 

tèrmiques. Substàncies nocives Efectes de 
contaminació que provoquen. 

 
Activitats: 
● Resolució de les qüestions del dossier de classe. 
● Resolució de preguntes test del llibre digital i 

enregistrament virtual. 
● Video Xtec funcionament dels motors. 
● Resoldre problemes sobre cilindrades. 
● Llegir un text tecnològic i preguntes de comprensió 

lectora i reflexió. 

 
CC17. Objectes tecnològics de la 
vida quotidiana. 
CC18. Mecanismes tecnològics de 
transmissió i transformació del 
moviment. 
CC19. Manteniment tecnològic. 
Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
CC20. Objectes tecnològics de base 
mecànica,  elèctrica, electrònica i 
pneumàtica. 
CC24. Disseny i construcció 
d’objectes tecnològics. 
CC25. Aparells i sistemes 
d’informació i comunicació. 
CC27. Impactes mediambientals de 
l’activitat humana. Recursos naturals. 
 

 
Àmbit digital 
CCD1. Funcionalitats 
bàsiques dels dispositius. 
CCD2. Tipus de connexions 
entre aparells. 
CCD5. Seguretat informàtica.  
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 11. Adoptar mesures amb criteris 
científics que evitin o minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la intervenció 
humana 

 
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/qüestionari de classe. 
▪ Preguntes de test del llibre digital. 
▪ Ordinador, projector i video funcionament dels 

motors. 
▪ Guió problemes cilindrades. 
▪ Lectura d’àmbit tecnològic i qüestionari. 

▪ Dossier de classe. 
▪ Test del llibre digital. 
▪ Examen del tema. 
▪ Preguntes del text tecnològic. 

● Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
● Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de 

diferents màquines. Cercar estratègies d’estalvi energètic. 
● Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents 

mecanismes de transmissió i transformació del moviment a partir de 
l’anàlisi i l’observació d’aquests mecanismes en diferents màquines. 

Aula ordinària: La ràtio d’alumnes per classe no 
supera els 27. Seuen per parelles. 
 
 

 
TEMPORITZACIÓ 6h 
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TECNOLOGIA 3r ESO                                                                   UNITAT 5: Sistemes de comunicació a distància                                                             Curs 2020-21 
 

CONTINGUTS ESPECÍFICS. Les comunicacions. Comunicacions amb fil i sense: telefonia, ràdio, televisió, ordinadors i sistemes de posicionament global. Comunicacions analògiques i digitals. Xarxes de comunicació de dades: tipologia i 
protocols. L’electrònica i l’evolució de les comunicacions. 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

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

1. Necessitat de la comunicació. La 
informació. 

2. La comunicació. Els elements que 
intervenen. 

3. Telèfon i fax. Telefonia fixa i mòbil. 
4. Ràdio i televisió. Les ones 

electromagnètiques i l’espectre 
electromagnètic. 

5. Internet a casa. Xarxes de banda estreta 
i de banda ampla 

6. Sistemes de posicionament global GPS. 
 
Activitats: 
● Resolució de les qüestions del dossier de       

classe. 
● Resolució de preguntes test del llibre 

digital i  enregistrament virtual. 
● Creació i presentació d’una pàgina web. 
● Treball “Riscos per a la salut per l’ús de la 

telefonia mòbil i les microones”. Google 
Docs. 

● 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. 
 
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 11. Adoptar mesures amb 
criteris científics que evitin o minimitzin els 
impactes mediambientals derivats de la 
intervenció humana 

 
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/qüestionari de classe. 
▪ Preguntes de test del llibre digital.  
▪ Guió especificacions pàgina web. 
▪ Accés a l’aula d’informàtica 
▪ Ordinador i projector per a la presentació. 
▪ Lectura d’àmbit tecnològic i qüestionari. 
 

▪ Dossier de classe. 
▪ Test del llibre digital. 
▪ Examen del tema. 
▪ Pàgina web “Sistemes de 

comunicació a distància i 
presentació. 

▪ Preguntes del text tecnològic 
 

● Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
● Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic. 
● Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de diferents 

màquines. Cercar estratègies d’estalvi energètic. 
● Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància i 

reflexionar sobre el seu ús i abús. 
● Analitzar l’impacte de l’electrònica en l’evolució dels sistemes de comunicació. 

Aula ordinària: La ràtio d’alumnes per classe no supera 
els 27. Seuen per parelles. 
 
Aula d’informàtica: el grup-classe es desdobla i la ràtio 
màxima és de 12-14 alumnes. Els alumnes disposen 
d’un ordinador per cadascú.  

 
TEMPORITZACIÓ 16h 
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TECNOLOGIA 3r ESO                                                                                   UNITAT 6: Programació                                                                                    Curs 2020-21 
 

CONTINGUTS ESPECÍFICS. Programació d’aplicacions. Constants i variables. Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació. Funcions. Estructura condicional. Estructures de repetició. Tècniques de depuració de 
programes. Realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles. 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

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

1. Constants i variables.  
2. Els operadors: aritmètics, lògics, 

d'assignació i de comparació. 
3. Funcions.  
4. Estructura condicionals. 
5. Estructures de repetició. 
6. Tècniques de depuració de programes. 
7. Realització de programes simples 

aplicant estructures de programació 
senzilles. 

 
Activitats: 
● Resolució de les qüestions del dossier de       

classe. 
● Resolució de preguntes test del llibre 

digital i  enregistrament virtual. 
● Aprenentatge interactiu a la xarxa per 

aprendre a programar. Ús d’una pàgina 
web específica.  

● Dissenyar programes informàtics simples 
aplicant estructures de programació que 
incloguin operadors, estructures 
condicionals i estructures de repetició. 

● Presentar el programa. 

 
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 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/qüestionari de classe. 
▪ Preguntes de test del llibre digital.  
▪ Guió especificacions del programa a 

dissenyar. 
▪ Ordinador i aplicació digital per al 

disseny de programes senzills. 
▪ Ordinador i projector per a la 

presentació. 

▪ Dossier de classe. 
▪ Test del llibre digital. 
▪ Examen del tema. 
▪ Presentació del programa. 
 

● Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
● Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic. 
● Definir i identificar els diferents components d’un programa informàtic. 
● Dissenyar programes informàtics simples aplicables a necessitats concretes del seu 

entorn immediat. 
● Realitzar programes informàtics simples aplicant estructures de programació que 

incloguin operadors, estructures condicionals i estructures de repetició.  
 

Aula ordinària: La ràtio d’alumnes per classe no 
supera els 27. Seuen per parelles. 
 
Taller de Tecnologia: el grup-classe es desdobla i 
la ràtio màxima és de 12-14 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 és de 12-14 alumnes. Els alumnes 
disposen d’un ordinador per cadascú.  

 
TEMPORITZACIÓ 6h 
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TECNOLOGIA 3r ESO                                                                              UNITAT 7: El projecte tecnològic                                                                                  Curs 2020-21 
CONTINGUTS ESPECÍFICS. El procés tecnològic. Planificació completa del procés tecnològic. Càlcul de costos mitjançant fulls de càlcul. Disseny de proves per avaluar el producte tecnològic realitzat. Pla de comercialització del producte tecnològic 

realitzat. Valoració de la sostenibilitat del producte tecnològic realitzat. Presentació final del projecte fent ús d’eines multimèdia i programari específic: simuladors, material interactiu, programari de disseny assistit per ordinador (DAO). 

 

SEQÜÈNCIA  DIDÀCTICA CONTINGUTS 

CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Continguts clau de 
l’àmbit 

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

 
1. Planificació de projectes tecnològics 
2. Fase de projecte 
3. Fase de construcció 
4. Fase d’avaluació 
5. Pla de comercialització d’un producte 
6. Documentació i presentació final del projecte 
 
Activitats: 
● Execució dels projectes  de disseny i construcció: 

«Vehicle-robot Cucallavaneres» i “Pont/Cadira” 
● Memòria projectes (eines de google, processador de 

textos, ..) 
● Reportatges fotogràfics i vídeos del procés de construcció 

del projecte (càmera mòbil) 
● Pràctiques de DAO (Dibuix  Assistit per Ordinador) 
● Plànols amb DAO dels projectes de curs. 
● Pràctica de full de càlcul. 
● Pressupost material dels projectes (full de càlcul) 
● Diagrama de costos dels projectes (full de càlcul) 
● Ús de materials i eines bàsiques  per a la construcció dels 

projectes. 
● Pla de comercialització del producte dissenyat. 
● Presentació dels projectes i prototips. (google 

presentacions) 

 
CC17. Objectes 
tecnològics de la vida 
quotidiana. 
 
CC19. Manteniment 
tecnològic. Seguretat, 
eficiència i sostenibilitat. 
 
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. 
 
Competència 11. Adoptar mesures amb 
criteris científics que evitin o minimitzin els 
impactes mediambientals derivats de la 
intervenció humana 

 
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 

RECURSOS INSTRUMENTS 
D’AVALUACIÓ 

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

▪ Guió especificacions projectes «Vehicle-robot 
Cucallavaneres» i “Pont/Cadira” 

▪ Guió pràctica de DAO. Programa i ordinadors 
▪ Guió Pràctica de Full de càlcul.Programa i ordinadors. 
▪ Guió pla de comercialització d’un producte. 
▪ Guió memòria tècnica projectes. 
▪ Materials i eines bàsiques per a la construcció dels 

projectes. 
▪ Ordinador i projector per a les presentacions. 

▪ Memòria tècnica dels 
projectes. 

▪ Pla de comercialització 
del producte dissenyat. 

▪ Presentació dels 
projectes i 
maquetes/prototips. 

▪ Pràctica DAO. 
▪ Pràctica full de càlcul. 

● Utilitzar fulls de càlcul per estimar el cost dels projectes desenvolupats i 
dissenyar-ne el pla de comercialització, així com valorar-ne la sostenibilitat. 

● Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a 
una solució correcta tenint en compte criteris d’estalvi de recursos i respecte pel 
medi ambient, tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials. 

● Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
● Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic. 
● Dissenyar i construir estructures que formin part d’un projecte tecnològic, 

tenint en compte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat. 
● Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció 

determinada dins d’un projecte tecnològic. 

Taller de Tecnologia: el grup-classe es desdobla i la ràtio 
màxima serà de 12-14 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 és de 12-14 alumnes. Els alumnes disposen d’un 
ordinador per cadascú.  
 

 
TEMPORITZACIÓ 19h.  Es dedicarà (8h) als projectes “Pont/Cadira” i (11h) al projecte “Cucallavaneres”  
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INSTITUT LLAVANERES 

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

PROGRAMACIÓ CURRICULAR 
TECNOLOGIA 3r 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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INSTITUT LLAVANERES 

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

PROGRAMACIÓ CURRICULAR 
TECNOLOGIA 3r ESO 

CURS: 2020-21 

 
CONTINGUTS CLAU I COMPETÈNCIES BÀSIQUES ÀMBIT  DIGITAL 
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INSTITUT LLAVANERES 

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

PROGRAMACIÓ CURRICULAR 
TECNOLOGIA 3r ESO 

CURS: 2020-21 

 
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES  I DIMENSIONS ÀMBIT DIGITAL 
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INSTITUT LLAVANERES 

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

PROGRAMACIÓ CURRICULAR 
TECNOLOGIA 3r ESO 

CURS: 2020-21 

 
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 3r 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 3r 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 3r 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 
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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 3r ESO. RESUM CONTINGUTS CLAU (EXPLÍCITS)TRANSVERSALS. ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL 
 
La matèria de Tecnologia de 3r 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 les unitats de “Sistemes de comunicació a distància” i “Màquines tèrmiques”)  

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 3r ESO. RESUM COMPETÈNCIES BÀSIQUES TRANSVERSALS. ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL 
 
La matèria de Tecnologia de 3r 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. 

   

Elaborat per: Maribel Bestué Bestué (Cap Departament Tecnologia)                                                                                                                                28 

http://www.iesllavaneres.org/


 
INSTITUT LLAVANERES 

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

PROGRAMACIÓ CURRICULAR 
TECNOLOGIA 3r ESO 

CURS: 2020-21 

 
 

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 3r 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 Taller) 
(22h) 

➢Unitat 1: Forces, esforços i estructures (6h) 
■ Dossier classe. 
■ Test del llibre digital. 
■ Simulació de ponts 
■ Examen unitat 1 

➢Unitat 7: El projecte tecnològic (8h) 
■ Memòria tècnica del projecte “Pont/Cadira” i pla de comercialització (Google 

docs) 
■ DAO. Plànols projecte “Pont/Cadira” 
■ Construcció del prototip 
■ Presentació del prototip (Google presentacions) 

➢Unitat 2: Màquines i mecanismes de transmissió de moviment (8h) 
■ Dossier de classe. 
■ Test del llibre digital. 
■ Examen unitat 2 
■ Preguntes del text tecnològic 

● Examen unitat 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
● Examen unitat 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
● Dossier unitat 1 i 2 . Preguntes del text tecnològic . . . . . . . . . . .  

 
● Test digital unitat 1 i 2. Simulació ponts . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
● Memòria i pla de comercialització  Projecte “Pont/Cadira”. . . . . 
● Prototip “Pont/Cadira” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
● Presentació del prototip “Pont/Cadira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
● Taula d'observació aula informàtica/taller i actitud . . . . . . . . . .  
 
 

20% 
20% 
10% 
 
10% 
 
10% 
10% 
10% 
 
10% 

 
 
 
 

SEGON 
TRIMESTRE 

(Accés a Taller) 
(22h) 

➢Unitat 3: Fonts i formes d’energia. Transformacions energètiques (5h) 
■ Dossier de classe. 
■ Test del llibre digital. 

➢Unitat 4: Màquines tèrmiques (6h) 
■ Dossier de classe. 
■ Test del llibre digital. 
■ Examen unitat 3 i 4. 
■ Preguntes del text tecnològic. 

➢Unitat 7: El projecte tecnològic (11h) 
■ Memòria tècnica dels projecte “Cucallavaneres” i pla de comercialització 

(Google docs) 
■ DAO. Plànols projecte “Cucallavaneres" 
■ Construcció del prototip. 

● Examen unitat 3 i 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
● Dossier unitat 3 i 4. Preguntes del text tecnològic  . . . . . . . . . . .  

 
● Test digital unitat 3 i 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

 
● Memòria i pla de comercialització  Projecte “Cucallavaneres”. .  
● Prototip “Cucallavaneres” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
● Taula observació aula informàtica/taller i actitud. . . . . . . . . . . . 
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(22h) 

➢Unitat 5: Sistemes de comunicació a distància (16h) 
■ Test del llibre digital. 
■ Treball “Riscos per a la salut per l’ús del mòbil i de les microones”. 
■ Pàgina web “Sistemes de comunicació a distància” i presentació. 
■ Preguntes del text tecnològic 

➢Unitat 6: Programació (6h) 
■ Test del llibre digital. 
■ Programació d’un Videojoc/Animació 
■ Examen unitat 5 i 6 

 

● Examen unitat 5 i 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
● Treball “Riscos per a la salut per l’ús de les microones”. . . . . . . 

.  
 
● Test digital unitat 5. Preguntes del text tecnològic. . . . . . . . . . .  
 
● Pàgina web “Sistemes de comunicació a distància” . . . . . . .. . .  
● Programació d’un videojoc/Anunci publicitari. . . . . . . . . . . . . . .  
 
● Taula d’observació aula informàtica  i actitud. . . . . . . . . . . . . . . 
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http://www.iesllavaneres.org/

