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TECNOLOGIA 1r ESO 

ROBERT ROVIRA/TONI ROCA 

 

CONTINGUTS DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA 
 

Examen escrit que inclourà tots els continguts treballats al llarg del curs ordinari (curs 16-17) 

de la matèria de tecnologia. Són els següents temes:  
1: El procés tecnològic: treballat a la llibreta. 

2: El dibuix tècnic: treballat a la llibreta i a la memòria del projecte. 

3: Anem al taller  (elaboració d’un objecte de fusta i memòria del projecte). 

 

 

DEURES D’ESTIU 
 

Els han de realitzar, obligatòriament, TOTS els alumnes que tenen l’àrea de Tecnologia suspesa de 

nota global.  És recomanable per a la resta de l’alumnat. 

 

1. Fes un esquema on s’indiquin les fases del procés tecnològic i les subfases  i el què s’hi fa en 

cadascuna d’elles. 

2. Elabora un projecte de tecnologia i presenta la memòria:   

- Pensa un objecte com pot ser una caixa de fusta per guardar minerals o petits objectes, un estoig, 

una maqueta d’una habitació, etc.  

- Dibuixa’l i construeix-lo: El material amb el que l’has de fer és  cartró ploma.  

- Fes la memòria:  recorda que al classroom de tecnologia (gmail de dominiques) tens tots els passos 

que has de seguir i has de fer de manera ordenada en un power point per elaborar la memòria !  

 

*NOTA: tingues sempre molta cura amb els estris que utilitzis i treballa SEMPRE QUE FACI FALTA 

acompanyat de la mare o del pare! Finalment fes-ne una fotografia del teu projecte acabat. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

El resultat de la convocatòria extraordinària s’extraurà de fer la mitja ponderada dels següents ítems si 

la nota mínima de cada part per separat és de 3’5. 

 

 El seguiment de l’alumne/a al llarg del curs escolar ordinari. 20 % 

 Els deures d’estiu de lliurament obligatori el mateix dia de l’examen. 35%   

 L’examen escrit on s’avaluarà la totalitat del temari del curs ordinari. 45% 
 

 

 

 


