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CURS 2015 – 2016

NIVELL: 1r ESO

PROFESSORAT: Grups A i B: Josep Lluís Serrano; Grups C i D: Daniel Mir
1. LLIBRE DE TEXT
El llibre de text de consulta que s’utilitzarà durant aquest curs serà Tecnologia 1 ESO de l’editorial Teide

2. MATERIAL
El material bàsic necessari ( apart del llibre de text) serà el següent:
-

-

Llibreta, fulls blancs o quadriculats per apunts de la matèria
Portafolis per enquadernar els dossiers
Estoig amb bolígrafs, llapis, goma, regle, maquineta, ...
Específic pels temes de dibuix:
o Regle de 30 cm, compàs, transportador d’angles, joc d’escaire i cartabò, llapis tou i dur, i retoladors o
estilògrafs de tinta negre amb tres gruixos diferents: prim (0,2), mig (0,6) i gruixut (1) aprox.
Altre material específic que es pot demanar amb antelació per una sessió concreta

Així mateix caldrà abonar una quantitat de 5€ en concepte de material fungible (o optar per portar-lo l’alumne del llistat
que us podrem facilitar) pel treball a l’aula de tecnologia segons acord del Consell Escolar (El professor comunicarà la
data del pagament)

3. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
PROGRAMACIÓ

TEMPORITZACIÓ (Trimestral)

1. Tecnologia i procés tecnològic
2. Dibuix tècnic
3. Llenguatge gràfic
4. Eines
5. Materials
6. TIC: Equipament, sistemes operatius, tractaments de text
7. Procés tecnològic i construcció d’objectes

1r trimestre
1r trimestre
1r – 2n trimestre
2n trimestre
2n – 3r trimestre
1r – 2n trimestre
2n – 3r trimestre

4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències bàsiques pròpies de l’àmbit
cientificotècnic i de la matèria per aquest curs, com són: coneixement i la interacció amb el món, competència en el
tractament de la informació i digital, competència comunicativa, artística i de forma més transversal les competències
d’aprendre a aprendre, d’autonomia i d’iniciativa personal. Així mateix els aprenentatges també contribuiran a
l’assoliment de la resta de competències.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Conceptes
Procediments
Valors, normes i actituds

40 %
35 %
25 %

La recuperació d’una avaluació no aprovada, es realitzarà amb la presentació del dossier corresponent al trimestre (40
%) i un examen dels continguts (60%).
En el cas de no superar el curs, la recuperació es farà a través del deures d’estiu i d’una prova escrita
Sant Cugat del Vallès, 8 de setembre de 2015

