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1.- Distribució i seqüenciació dels continguts.

Distribució dels continguts durant el curs

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació
UD1:RECURSOS ENERGÈTICS(B5)
Energia: unitats i tipus.
Formes de producció dels diferents 
tipus d'energies. Avantatges i 
desavantatges de cada forma de 
producció.
Tipus de centrals de producció.
Conscienciació de la necessitat d'un 
desenvolupament sostenible.
Tècniques i criteris d'estalvi.
Certificació energètica. Avantatges en 
el consum d'energia.
Càlcul del cost de consum energètic i 
elaboració de plans per reduir-lo.

UD2: PROCE. DE FABRICACIÓ(B4)
Tècniques de fabricació necessàries 
per elaborar un producte.
Identificació de màquines i eines en 
els processos. Seguiment de les 
normes de seguretat.
Valoració de l'impacte ambiental dels 
processos de fabricació.

UD3: MÀQUINES I SISTEMES(B3)
Circuits elementals o subsistemes que 
formen un circuit o sistema complex.
Blocs de què es compon els diferents 
sistemes i/o màquines. Diagrames de 
blocs.
Vocabulari tècnic de sistemes i 
màquines.
Programari de disseny assistit per 
ordinador (CAD) per fer esquemes de 
circuits.
Interpretació d'esquemes 
electricoelectrònics o pneumàtics i 
hidràulics, de les seves característiques 
i del seu funcionament, mitjançant la 
simulació de circuits i la mesura dels 
seus paràmetres.
Components i símbols principals de 
circuits de diferents esquemes.
Resolució de problemes de càlcul de 
paràmetres bàsics de circuits.

UD 4: PRODUCTES 
TECNOLÒGICS:DISSNEY, 
PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ 
(B1)
Etapes per dissenyar o millorar un 
producte. R+D+I. Oficina tècnica: el 
projecte tècnic.
Estudi de petits projectes industrials, 
analitzant-ne els antecedents, les 
perspectives de futur i l'impacte social.
Planificació d'un projecte industrial.
Control de qualitat: determinació dels 
nivells de qualitat que ha de tenir un 
determinat producte.
Model d'excel·lència: qualitat total. 
Factors que intervenen en els sistemes 
de qualitat i repercussió de la seva 
implantació en els productes.

UD 5: INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA 
DE MATERIALS(B2)
Identificació dels diferents tipus de 
materials per l'origen i l'estructura 
interna.
Propietats dels materials.
Possibles modificacions dels materials 
per millorar-ne les propietats.
Característiques tecnològiques.
Importància de triar el material més 
adient a l'hora de fabricar un producte.
Impacte social als països productes.

2.- Criteris i procediments d'avaluació. 

BLOC 1.  PRODUCTES TECNOLÒGICS:DISSNEY, PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ
1. Identificar les etapes necessàries per crear un producte tecnològic des de l'origen fins  a la 
comercialització.
2. Explicar les diferències i les similituds entre un model per excel·lència i un sistema de gestió.

BLOC 2. PROCEDIMENTS DE FABRICACIÓ



1.  Analitzar  les  propietats  dels  materials  emprats  en  la  construcció  d'objectes  tecnològics, 
reconèixer-ne  l'estructura  interna  i  relacionar-la  amb  les  propietats  que  presenten  i  les 
modificacions que es puguin produir.
2.  relacionar  productes  tecnològics  actuals/nous  amb  els  materials  que  possibiliten  la  seva 
producció.  

BLOC 3. PROGRAMARI PER A SISTEMES INFORMÀTICS
1.  Analitzar  els  blocs  constituïts  de  sistemes  i/o  màquines,  interpretar  la  seva  interrelació  i 
descriure els principals elements que els formen emprant el vocabulari i relacionat amb el tema.
1.1. Descriure la funció dels blocs que constitueixen una màquina donada, explicant de forma clara 
i amb el vocabulari adequat la seva contribució al conjunt.
2. Verificar el funcionament de circuits electricoelectrònics, pneumàtics i hidràulics característics, 
interpretar-ne els esquemes, utilitzant els aparells i els equips de mesura adequats.
3.  Fer  esquemes  de  circuits  que  donen  solució  a  problemes  tècnics  mitjançant  circuits 
electricoelectrònics, pneumàtics o hidràulics amb ajuda de programes de disseny assistit, i calcular 
els paràmetres característics d'aquests circuits.  

BLOC 4. PRODUCTES TECNOLÒGICS:DISSENY, PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ.
1.  Descriure  les  tècniques  utilitzades  en  els  processos  de  fabricació  tipus,  així  com l'impacte 
mediambiental que poden produir, i identificar màquines i les eines utilitzades i les condicions de 
seguretat pròpies de cada una, basant-se en la informació proporcionada en les pàgines web del 
fabricant.
1.1. Explica les principals tècniques emprades en el procés de fabricació d'un producte donat.
1.3. Identifica les màquines eines utilitzades.
1.4. Descriu les principals condicions de seguretat que s'han d'aplicar en un determinat entorn de 
producció des del punt de vista de l'espai i del de la seguretat personal.

BLOC 5. INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA DELS MATERIALS
1. Analitzar la importància que els recursos energètics tenen en la societat actual i descriure'n les 
formes  de  producció,  així  com els  punts  forts  i  febles  en  el  desenvolupament  d'una  societat 
sostenible.
1.1. Descriu les diferents formes de produir energia i  les relaciona amb el cost de producció, 
l'impacte ambiental que produeixen i la sostenibilitat.
1.2. Dibuixa diagrames en blocs de diferents tipus de centrals de producció d'energia, explica cada  
un dels seus blocs constituits i els relaciona entre si.
2.  Fer  propostes  de  reducció  de  consum energètic  per  a  habitatges  o  locals  amb l'ajuda  de 
programes informàtics i la informació de consum d'aquests.

2.1.- Criteris i instruments de qualificació i promoció.

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació

Nombre mínim de parcials per avaluació

Exàmens, exercicis teòrics... 45 %

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 45 %

Actitud 10 %

Correcció lingüística -10 %

2.2.- Procediments de recuperació.

Procediments de recuperació

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)                                                                        3



Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): final d'avaluació o juny.

La nota final s’obtindrà fent la mitja de les notes corresponents a cada període d’avaluació, sempre 
i quan totes les notes siguin iguals o superiors a 3.
A criteri del professor, aquells alumnes que no superin els objectius mínims de cada bloc, tendran 
que realitzar un treball i/o examen de recuperació, el qual inclourà tots els aspectes tractats en 
aquest bloc a avaluar.

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre

Els alumnes que no aprovin l’àrea al juny disposaran del corresponent examen global de 
recuperació a setembre i/o valoració de pràctiques.

Matèries pendents

El  procés  per  recuperar  la  matèria  pendent  de  Tecnologia  Industrial  I,  consistirà  en  què 
l'alumne/a es presenti  a  la  convocatòria  que es realitzarà  durant  el  tercer  trimestre i/o  a  la 
convocatòria de setembre i superi la prova.

3.- Materials i recursos didàctics. 

Materials didàctics

Llibre de text Tecnologia Industrial I – Ed. McGraw-Hill – Joan Joseph i Gual, ISBN:978-84-
486-1134-7

Altres recursos Dossiers, moodle, blocs, pàgina web...

4.- Activitats complementàries i extraescolars.

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a 
avaluació

Preu Pendent 
de 
concretar

Preu

Ed. central 
Endesa (centre 
de control) -  de 
Palma 

autocar Central cas 
Tresorer - Palma autocar


