
CURS 2019-2020 

TECNOLOGIA 2n d’ESO 

 La matèria de tecnologia tracta de combinar l’aprenentatge de coneixements científic-tècnics amb el 

desenvolupament de coneixements artesanals, tradicionals i de destreses que permeten tant la comprensió dels 

objectes tècnics com la seva utilització. Es planteja desenvolupar la capacitació necessària per a fomentar l’esperit 

innovador en al recerca de solucions a problemes existents utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació 

com eines que servisquen par a cercar, representar, exposar i presentar idees. El taller de Tecnologia té per objectiu 

atendre preferentment els continguts que donen als estudiants una formació professional de base i una orientació 

cap als possibles estudis superiors.  

 

Programació:  

 La tecnologia. El projecte tècnic.  

 Dibuix tècnic. Acotació i vistes. 

 Mecanismes. 

 Circuits elèctrics.  

Aquest blocs de continguts es treballaran de forma simultània amb la realització d’un projecte, mínim,  per 

avaluació.  

 

Metodologia:  

 La metodologia de treball en aquest matèria es recolza en quatre principis bàsics.: 

a) L’adquisició de coneixements tècnics i científics de l’activitat tecnològica.  

b) L’anàlisi, la manipulació i la construcció d’objectes.  

c) La resolució de problemes tècnics.  

d) La utilització de les TIC com un mitjà i no com un fi.  

El punt de partida d’aquesta metodologia son els projectes tècnics didàctics, els quals constitueixen l’eix vertebrador 

de l’assignatura. En qualsevol cas, l’aprenentatge sempre es planteja de manera gradual, mitjançant la realització de 

projectes i anàlisi d’objectes de dificultat i complexitat creixents des d’una perspectiva adaptada a les necessitats 

pedagògiques de l’alumnat.  

 

Qualificació:  

 Comportament general (atenció, participació, respecte.........................10% 

 Activitats en classe ..................................................................................50% 

 Projecte tècnic ........................................................................................ 30% 

o Informe (presentació, puntualitat, continguts).....10% 

o Maqueta (aspecte, funcionalitat, adequació) .......20%    

 Proves escrites..........................................................................................10% 

o Quan no es realitzen aquestes proves, el percentatge es sumarà al del comportament.  

 

Els anteriors ítems no es tindran en compte quan: 

 El comportament de l’alumne impedisca el desenvolupament normal de la classe, de manera continuada, 

durant l’avaluació. 

 No realitze ni participe en l’elaboració del projecte tècnic.  

 Tinga acumulació de faltes d’assistència sense justificar.  



 


