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SABER – SABER FER – SABER ESTAR I SABER SER 

 

  

Els continguts a l'àrea de tecnologia estan distribuïts en una part teòrica a 
realitzar a l'aula del grup classe, i una part molt important procedimental a 
realitzar a l'aula taller o amb suport informàtic.  

La primera part teòrica ens permet treballar les competències relacionades 
amb el que anomenem saber.  

La segona part procedimental ens permet treballar les competències 
relacionades amb el que anomenem saber fer.  

Cal tenir en compte aquelles competències que afecten a continguts 
actitudinals i que treballem; tant a l’aula com a l’aula taler, de forma 
global; aquestes estan relacionades amb el que anomenem saber estar i 

saber fer. 

La nota final de trimestre s’obtindrà fent la mitjana de les notes de saber, 
saber fer i saber estar i ser amb els següents pesos: 

SABER   10% 

SABER FER  60%  

SABER ESTAR I SER 30%  

Per donar l’avaluació del trimestre com aprovada, caldrà que la mitjana sigui 
≥ 5. 
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Es valorarà en aquest apartat les activitats realitzades a l’entorn virtual 
d’aprenentatge.  La no presentació de les tasques de l’entorn virtual 

d’aprenentatge en el termini, suposarà un zero. 

Les notes de les pràctiques a l’aula taller, de  la presentació dels treballs i 
activitats dins l’entorn virtual d’aprenentatge, ens valorarà l’apartat saber 
fer. 

Projecte taller: 

 Caldrà tenir en compte que les memòries han de seguir les pautes de 
presentació. 

 La no presentació de la memòria d’una pràctica suposarà un zero de 
tota la pràctica. 

Entorn virtual d’aprenentatge: 

 Es valorarà en aquest apartat les activitats realitzades a l’entorn 
virtual d’aprenentatge.  La no presentació de les tasques de l’entorn 
virtual d’aprenentatge en el termini, suposarà un zero. 

Es farà la mitja ponderada amb el pes següent: 

 Projecte taller 60% , Tasques EVA 40%  

Per valorar l’apartat saber estar i saber ser, es tindrà en compte la 
puntualitat en la realització de les tasques i l’entrega de la feina, el respecte 
pel material,  les eines i les normes a l’aula taller, el respecte i 
comportament amb la comunitat educativa, la iniciativa i autonomia. 

Per fer la mitja del curs caldrà tenir com a màxim un trimestre suspès, en 
cas contrari la nota final de l’avaluació ordinària serà d’ Insuficient. 

Per obtenir la nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària caldrà fer 
la mitja dels tres trimestres. Si la nota mitjana és inferior a 5, la nota final 
de l’avaluació ordinària serà d’ Insuficient. 

En el cas d’arribar a final de curs amb l’avaluació ordinària suspesa, 
l’alumne farà una avaluació extraordinària que consistirà en la 
presentació d’un treball escrit, sobre els continguts del curs. 

En el cas de la promoció de curs d’un alumne/a amb l’assignatura suspesa, 
es considerarà recuperada amb l’aprovat de l’assignatura del curs següent. 


