
FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ
DEPARTAMEN
T

TECNOLOGIA CURS 2022 / 23

PROFESSOR/
A

HUGO PONS INCHAURRAGA

ASSIGNATURA
/
ASSIGNATURE
S

TECNOLOGIA

NIVELL/S 1r ESO GRUP/S A,B,C
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

SÓN AVALUABLES: 

1) CONEIXEMENTS: 33,3 %

Resultats d’exàmens (per fer mitjana ha de superar el 3)
Preguntes a l’aula
Controls escrits/digitals i orals

2) PROCEDIMENTS: 33,3%

Llibreta, exercicis i treballs
Projectes de taller 
Treball al taller (normes, tasques, ús d’eines)

3) ACTITUD: 33,3%

Participació a l’aula 
Atenció a la professora
Interès per l’assignatura

           Ajuda als companys i afavoreix la convivència

 RECUPERACIONS:

Es farà una recuperació extraordinària per avaluació, que inclourà els continguts conceptuals  
mínims de la matèria. La nota màxima serà d’un 5 (APTE, NO APTE). 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

AVALUACIÓ DE JULIOL: LA NOTA COMPLETA ÉS LA DE L’EXAMEN

PENDENTS
No procedeix
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TECNOLOGIA

NIVELL/S 3r ESO GRUP/S PDC
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

SÓN AVALUABLES: 

1. CONEIXEMENTS: 33,3 %

Resultats d’exàmens (per fer mitjana ha de superar el 3)
Preguntes a l’aula
Controls escrits/digitals i orals

                2.  PROCEDIMENTS: 33,3%
Llibreta, exercicis i treballs
Projectes de taller 
Treball al taller (normes, tasques, ús d’eines)

              3. ACTITUD: 33,3%

Participació a l’aula 
Atenció a la professora
Interès per l’assignatura

           Ajuda als companys i afavoreix la convivència

 RECUPERACIONS:

Es farà una recuperació extraordinària per avaluació, que inclourà els continguts conceptuals   
mínims de la matèria. La nota màxima serà d’un 5 (APTE, NO APTE). 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

AVALUACIÓ DE JULIOL: LA NOTA COMPLETA ÉS LA DE L’EXAMEN

PENDENTS



L'alumne que tinga l'assignatura pendent d'anys anteriors haurà de posar-se en contacte amb el seu
professor de Tecnologia ( en el cas que estiga cursant alguna assignatura del departament) o amb
el cap del departament de Tecnologia, perquè li assigne un treball que haurà d'entregar en la data
que se li indique.

Una vegada fet el treball i entregat al professor o cap de departament, aquest li indicarà la
data d'una prova de recuperació.

Per a poder recuperar, haurà d'obtindre's una nota mínima en l'examen d'un 5.

En cas de no fer aquests treballs, es realitzarà una prova objectiva aproximadament pel mes
de maig, la convocatòria del qual es realitzarà mitjançant un cartell informatiu a la porta del taller
avisant amb una setmana d'antelació, com a mínim, del lloc i data de la citada prova. 

En el cas que l'alumne curse Tecnologia en un curs superior al pendent, si aprova les dues
primeres avaluacions de Tecnologia, se li aprova automàticament el pendent del curs anterior.
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PROJECTE INTERDISCIPLINAR

NIVELL/S  1r ESO GRUP/S  C, D, E
PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ

    Els procediments i criteris d’avaluació en aquesta matèria giraran al 
voltant dels projectes d’investigació, pràctiques i activitats realitzades dins 
del gran projecte comú de tema la sostenibilitat. 
S’avaluaran els productes finals, com els processos aplicats, l’autoavaluació 
de l’alumnat i la consecució dels objectius basats en les competències.  
S’avaluaran els següents aspectes, tant dels treballs pràctics com escrits, 
individuals i/o en grup:
–  Adequació de cada treball als objectius i plantejaments establerts amb 
respecte i d’acord als terminis de presentació i fases previstes. 
–  Capacitat de síntesi, recerca i selecció de la informació, capacitat d’anàlisi 
de dificultats i  valoració crítica del treball, així com les aportacions 
personals al mateix. 
–  Estructura adequada dels treballs escrits d’acord amb el model facilitat, 
que inclourà justificació/objectius concrets, descripció del projecte , 
explicació dels resultats, elaboració de conclusions, autoavaluació.
–  Adequació i diversitat de fonts, recursos i alternatives ,  correcte ús de les tecnologies de la 
informació i de la comunicació per al desenvolupament del projecte, autonomia d’execució, 
iniciativa personal.
– Autonomia i domini dels continguts en les presentacions orals, adequació 
als requisits de presentació oral i escrita.
– Riquesa i varietat de procediments emprats en la recerca d’informació, 
adequació a les finalitats proposades, selecció correcta dels sabers amb 
contrast de la informació.
– Creativitat i capacitat emprenedora, flexibilitat, iniciativa personal i 
pensament alternatiu per modificar i aplicar canvis i adaptar-se a les 
dificultats incorporant alternatives constructives.
– Correcció de l’expressió oral i escrita. Adequada presentació formal i 
estètica, utilització variada de recursos gràfics i/ o audiovisuals en els 
treballs.
– Convivència cívica, respecte a la diversitat d’idees i al treball dels altres, tracte educat i 
respectuós amb companys i professorat, participació activa i constructiva en les classes, 
col.laboració amb companys, disciplina i responsabilitat.



CRITERIS DE PUNTUACIÓ 

   Es valorarà la qualitat dels treballs i el grau d’assoliment dels criteris 
d’avaluació, de les competències així com el comportament i actitud en 
general, tant per la matèria i treball com relatiu a les relacions 
interpersonals. 
Els treballs diversos realitzats arribaran a comptar fins a un 80% de la 
qualificació final. Hi haurà treballs amb major pes en funció de les 
característiques intrínseques de cada projecte/activitat. 
El 20 % restant de la qualificació correspondrà a comportament i actitud*. Si 
la valoració de l’actitud no és positiva ( si no s’observa assoliments dels 
objectius específics esmentats) aquest 20% serà restat de l’altre percentatge 
major. En cas d’actitud positiva aquest 20% serà sumat al percentatge major. 
    * Per a major concreció cal remetre’s al punt corresponent a Actituds de la
programació del Departament de Tecnologia. 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL
Recuperació. Examen extraordinari
    Per recuperar la matèria l’alumnat haurà de presentar uns treballs requerits d’acord amb la part 
del curs no superada. Els treballs podran ser una selecció dels realitzats durant el curs o ser 
equivalents encara que no iguals, per tal d’evitar fraus i plagis dels realitzats per companys. 
S’exigirà puntualitat en la presentació ( en el dia i hora assenyalats en el seu moment) i adequació 
formal i compliment dels requisits de presentació ( tant si són treballs escrits o en format digital, 
tridimensionales, etc). Es podrà incloure i requerir presentació oral d’alguns dels treballs de la 
selecció presentada per valorar el grau de coneixements i destreses de l’alumnat. 

PENDENTS
S’aplicaran els mateixos criteris que per a la recuperació extraordinària. 

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
- S’avaluaran personalitzadament els casos que requerisquen adaptacions i aplicació de mesures
d’atenció a la diversitat.
Algunes de les mesures aplicades podran ser: 
-  Simplificació dels continguts i dels treballs a realitzar i adequació a la idiosincràsia de l’alumnat
- Realització de treballs alternatius de menor dificultat,  amb especial atenció a l’adequació als
objectius adaptats , a la presentació correcta ( en temps i forma) i a la neteja.
- Els treballs suposaran fins a un 80% de la qualificació global, el 20% restant es reservarà per
valorar l’actitud, comportament i resposta personal en cada cas.
- Es valorarà molt el compromís , la responsabilitat, l’interés  i l’hàbit de treball de l’alumnat.
S’observarà  el  grau  d’assoliment  de  les  competències,  especialment  en  els  aspectes  referits  a
civisme, relacions interpersonals, respecte , tolerància a la frustració i cultura de l’esforç. 


