
PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS DE LA TERCERA AVALUACIÓ 
AMB ELS NOUS CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ. 

TECNOLOGIA 2n D’ESO 

CONTINGUTS: 

BLOC 4: ESTRUCTURES I MECANISMES: MÀQUINES I SISTEMES  

- Màquines i moviments: classificació́. 

- Màquines simples.  

BLOC 2: EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ TÈCNICA 

- Representació́ proporcionada d ́un objecte.  

- Representació́ ortogonal. Vistes d ́un objecte: planta, alçat i perfil.  

 

RECURSOS: 

- Moodle  

- Llibre digital 

- Recursos TIC: recursos web, videoconferències, vídeos, etc. 

  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: 

La varietat d'activitats s'han dissenyat per contribuir que l’alumnat reforci i consolidi els 
aprenentatges de manera progressiva des d'activitats més reproductives fins a activitats més 
competencials que incorporen processos cognitius més complexos.  

Es combinaran estratègies i destreses de pensament, d’educació́ emocional, d’ús de les TIC 
mitjançant tècniques i activitats que afavoreixin una resposta a la diversitat, adequant-se als 
diferents ritmes, motivacions, interessos i estils d’aprenentatge de l’alumnat. 

  

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I PROMOCIÓ: 

Continguts: 90%, Qualificació́ de l’alumne tenint en compte les evidencies d’aprenentatge 
disponibles abans de la suspensió́ de les activitats lectives presencials (mitjana aritmètica de la 
1a. i 2a. avaluació́). 

Activitats/Treballs: 10%, Valoració de les activitats/ treballs a partir de l’inici de la suspensió de 
les activitats lectives presencials. 

La qualificació de l'avaluació final ordinària no serà en cap cas inferior a la qualificació́ de 
l’alumne tenint en compte les evidencies d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió́ de 
les activitats lectives presencials (mitjana aritmètica de la 1a. i 2a. avaluació́).  
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RECUPERACIÓ D’AVALUACIONS I PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS 

1. Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir de l'inici de 
la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran exclusivament per augmentar 
la qualificació que tenia l'alumne abans de la suspensió i proporcionar evidències del grau de 
desenvolupament de les competències clau. Els alumnes podran recuperar les qualificacions 
negatives, siguin del curs actual o siguin de cursos anteriors, i augmentar les qualificacions 
positives que tenien abans de la suspensió. Es farà un seguiment de la realització d'aquestes 
tasques, activitats o proves de recuperació. 

2. La recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors es podrà fer mitjançant treballs, 
activitats i/o proves presencials o a distància, segons l'evolució de l'estat d'alarma. 

 

PROMOCIÓ 

La repetició de curs, atesa a la situació actual, serà d’aplicació extremadament excepcional i 
sempre que el tutor junt amb la resta del claustre del professorat implicat en el curs més l’equip 
psicopedagògic del centre, i amb la conformitat de les família, consideri que és la mesura més 
beneficiosa per a l’alumne. 


