
Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura Tecnologia

Curs 1r ESO
Bloc 1: Resolució de problemes tecnològics i comunicació tècnica. Curs 1r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Descripció de les fases del projecte tecnològic.
Anàlisi morfològica i funcional d’objectes tecnològics.
Normes de seguretat de l’aula taller.
Disseny d’un prototip que done solució a un problema tècnic.
Selecció de recursos materials i organitzatius amb criteris d’economia, 
seguretat i respecte al medi ambient per a la resolució de problemes 
tecnològics.
Elaboració de la documentació necessària per a la planificació de la 
construcció d’un prototip. 
Construcció de prototips.
Avaluació de prototips construïts.
Criteris de normalització.
Croquis i  esbossos com a elements d’informació d’objectes de l’entorn 
escolar.
Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i 
cohesió.
Estratègies lingüístiques i no lingüístiques. 
Respecte en l’ús del llenguatge.
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
Ús de les TIC per a col·laborar i comunicar-se.

BL1.1. Analitzar objectes tècnics per a conéixer la seua utilitat.

BL1.2. Identificar, a partir d’un exemple concret, les etapes necessàries per
a la realització d’un projecte tecnològic des de la seua fabricació fins a la 
seua comercialització.

BL1.3. Representar croquis i esbossos per a utilitzar-los com a elements 
d’informació gràfica d’objectes de l’entorn escolar.

BL1.4. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, 
acadèmic, social o professional aplicant  les estratègies lingüístiques i no 
lingüístiques  del nivell educatiu pròpies de la interacció oral i utilitzant un 
llenguatge no discriminatori. 

BL1.5. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes 
assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat; donar suport a 
companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues 
aportacions, i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies.

BL1.6. Planificar les operacions i realitzar el disseny del projecte, amb 
criteris d’economia, seguretat i respecte al medi ambient, elaborant la 
documentació necessària.

BL1.7. Realitzar de forma eficaç tasques; tindre iniciativa per a emprendre 
i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats; 
mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament,  i actuar amb 
flexibilitat buscant solucions alternatives. 
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BL1.8. Construir un projecte tecnològic seguint la planificació prèvia 
realitzada, tenint en compte les condicions de l’entorn de treball; col·laborar
i comunicar-se per a aconseguir l’objectiu, utilitzant diverses ferramentes 
com ara les TIC o entorns virtuals d’aprenentatge; aplicar bones formes de 
conducta en la comunicació, i previndre, denunciar i protegir altres de les 
males pràctiques.

BL1.9. Avaluar el projecte construït per a verificar el funcionament del 
prototip i el compliment de les especificacions i les condicions inicials.

BL1.10. Escriure la memòria tècnica del projecte realitzat, en diversos 
formats digitals, cuidant els seus aspectes formals, utilitzant la terminologia 
conceptual corresponent i aplicant les normes de correcció ortogràfica i 
gramatical, i ajustats a cada situació comunicativa, per a transmetre els seus 
coneixements de manera organitzada i no discriminatòria.

BL1.11. Comunicar oralment el contingut de la memòria tècnica prèviament
planificat,  aplicant la terminologia conceptual corresponent,  les normes de
la prosòdia i la correcció gramatical, i ajustats a les propietats textuals de 
cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera organitzada 
els resultats obtinguts en el projecte realitzat, amb un llenguatge no 
discriminatori. 

SIEE
CD
CSC

CMCT
SIEE

CMCT
CCLI
CD
CAA

CMCT
CCLI
CAA

Bloc 2: Materials d’ús tècnic. Curs 1r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Materials d’ús tècnic: fusta i materials de construcció.
Obtenció i classificació de la fusta i dels materials de construcció.
Relació entre les propietats i l’estructura interna de la fusta i dels materials 
de construcció.
Tècniques de manipulació i mecanització de la fusta i dels materials de 
construcció.
Maneig de màquines i ferramentes per a treballar la fusta.
Normes de seguretat i salut.
Estratègies de comprensió oral.

BL2.1. Analitzar els mètodes d’obtenció i les propietats de la fusta utilitzada
en la fabricació d’objectes projectes tecnològics.

BL2.2. Interpretar textos orals procedents de fonts diverses, utilitzant les 
estratègies de comprensió oral, per a obtindre informació i aplicar-la en la 
reflexió sobre el contingut, l’aplicació dels seus coneixements i la realització 
de tasques d’aprenentatge.

BL2.3. Descriure l’estructura interna de diversos materials tècnics, així com 
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les alteracions a què poden ser sotmesos per a millorar les seues propietats 
tenint en compte l’ús a què van destinats.

BL2.4. Manipular i mecanitzar fusta tenint en compte les seues propietats 
per a utilitzar les ferramentes adequades aplicant les corresponents normes 
de seguretat i salut.
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Bloc 3: Estructures i mecanismes. Curs 1r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Tipus d’estructures.
Triangulació.
Tipus d’esforços i les seues aplicacions.

BL3.1. Analitzar els esforços a què estan sotmeses les estructures, així com 
la transmissió d’estos entre els elements que les configuren experimentant-
ho en prototips.

BL3.2. Descriure les característiques de cada tipus d’estructura i identificar-
les en exemples de la vida real utilitzant informació escrita, audiovisual i 
digital.
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Bloc 4: Tecnologies de la informació i la comunicació. Curs 1r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Maquinari: components d’un ordinador, perifèrics i substitució de peces 
bàsiques.
Programari: tipus, llicències i sistemes operatius.
Estratègies de comprensió lectora.
Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i el contrast 
d’informació.
Estratègies de filtratge en la busca informació.
Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. 
Disseny de presentacions multimèdia.
Estudis i professions vinculats amb la matèria.

BL4.1. Identificar les diferents parts d’un equip informàtic per a fer 
reparacions o millores.

BL4.2. Catalogar el programari bàsic que permet treballar amb equips 
informàtics.

BL4.3. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts, a partir d’una 
estratègia de filtratge i de manera contrastada, organitzant la informació per
mitjà de procediments de síntesi o presentació dels continguts, registrant-la 
en paper o emmagatzemant-la digitalment per a obtindre textos de l’àmbit 
acadèmic o professional. 

BL4.4. Llegir textos, en formats diversos i presentats en suport paper o 
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digital, utilitzant les estratègies de comprensió lectora per a obtindre 
informació i aplicar-la en la reflexió sobre els continguts, l’ampliació dels 
seus coneixements i la realització de tasques.

BL4.5. Crear i editar continguts digitals com ara documents de text o 
presentacions multimèdia amb sentit estètic utilitzant aplicacions 
informàtiques d’escriptori per a exposar un objecte tecnològic.

BL4.6. Investigar els estudis i les professions vinculats amb la matèria, per 
mitjà de l’ús del les TIC, i identificar els coneixements, les habilitats i les 
competències que demana el mercat laboral per a relacionar-les amb les 
seues fortaleses i preferències.
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