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1. Introducció

El Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de 
l'Educació Secundària Obligatòria, aprovat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEYFP), i 
publicat en BOE 76, de 30 de març, està emmarcat en la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre 
(LOMLOE), publicada en BOE 340, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d'Educació.
De conformitat amb l'esmentat Reial decret 217/2022, es modifica l'anterior distribució de competències 
entre l'Estat i les comunitats autònomes quant als continguts bàsics dels ensenyaments mínims. D'aquesta 
manera, correspon al Govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes en el si de la Conferència 
Sectorial d'Educació, fixar, en relació amb els objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació, els 
aspectes bàsics del currículum, que constitueixen els ensenyaments mínims. Les administracions 
educatives, al seu torn, seran les responsables d'establir el currículum corresponent per al seu àmbit 
territorial, del qual formaran part els aspectes bàsics abans esmentats. 
El Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació 
Secundària Obligatòria i es regulen determinats aspectes sobre la seua organització, avaluació, promoció i 
titulació en la Comunitat Valenciana, publicat en BOGV d'11 d'agost, així ho fa per a totes les matèries, i en 
concret per a Tecnologia i Digitalització. El present document es refereix a la programació de primer curs 
d'Educació Secundària Obligatòria d'aquesta matèria, a la nova optativa de 3r d’ESO Intel·ligència 
artificial, programació i robòtica i a 1r de Batxillerat, atès que la corresponent a 3r d’ESO la impartix de 
forma excepcional i només durant este curs, el departament d’informàtica. Pel que fa a la resta de cursos 
(2n, 4t d’ESO i 2n  de batxiller) no els afecta la nova normativa.

2. Professorat del departament de Tecnologia

Aquest curs, pertanyen a aquest departament els següents professors:

Toni Benavent Canet Professor de secundaria amb destinació definitiva i cap de departament.

Oscar Moltó Seguí Professor de secundaria amb destinació definitiva i tutor de 2n d’ESO D

Nieves Navarro Miralles Professora de secundaria amb destinació definitiva i tutora de 2n d’ESO C

3. Llibres de text
Al curs 2022-2023 utilitzarem els següents llibres de text:

CURS TÍTOL EDITORIAL IDIOMA

1r ESO Tecnologia i Digitalització Oxford Valencià

2n ESO Tecnologia (no canvía) Oxford Valencià

3r ESO Intel·ligència artificial,
programació i robòtica

4t  ESO Apunts

1r Batxiller Tecnologia i Ingieneria McGrawHill Valencià
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4. Contextualització

El centre on es basa la programació està situat en el poble de Benigànim, en la comarca de la Vall 
d’Albaida. L’entorn del l’institut era principalment rural, però poc a poc s'ha industrialitzat molt. 

La majoria de les famílies és de classe mitjana amb una xicoteta presencia d'immigrants de diferents 
nacionalitats.

El domini del valencià estarà a voltant d’un 90%.

El nom i la direcció de l’institut es:

Nom  “IES Les Foies de Benigànim”
Direcció Avinguda de La Pobla del Duc s/n, 46830 – Benigànim (València).
Telèfon y fax  96 221 59 57 / 96 221 63 41
E-mail  46022531@centres.cult.gva.es

També cal destacar que els alumnes de l’IES a part dels de Benigànim també son de varies localitats 
colindants com Quatretonda, Llutxent, Guadassèquies, Bellús, Benissuera i la Pobla del Duc.

5. L'ESO en el marc del sistema educatiu
L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa que constitueix, juntament amb l'Educació 
Primària i els Cicles Formatius de Grau Bàsic, l'Educació Bàsica. Comprén quatre cursos i s'organitza en 
matèries i en àmbits. El quart curs té caràcter orientador, tant per als estudis postobligatoris com per a la 
incorporació a la vida laboral. 
La finalitat de l'Educació Secundària Obligatòria consisteix a aconseguir que els alumnes i les alumnes 
adquirisquen els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, 
científic-tecnològic i motor; desenvolupar i consolidar els hàbits d'estudi i treball, així com hàbits de vida 
saludables, preparant-los per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral; i 
formar-los per a l'exercici dels seus drets i les seues obligacions de la vida com a ciutadans i ciutadanes.
En aquesta etapa, es prestarà una atenció especial a l'orientació educativa i professional de l'alumnat, i a 
l'adquisició i desenvolupament de les competències establides en el Perfil d'eixida al final de l'Ensenyament 
Bàsic, i s'incidirà en la correcta expressió oral i escrita i en l'ús de les matemàtiques. Per a fomentar la 
integració de les competències, es dedicarà un temps de l'horari lectiu a la realització de projectes 
significatius i rellevants, i a la resolució col·laborativa de problemes, reforçant l'autoestima, l'autonomia, la 
reflexió i la responsabilitat.
A més, a fi de promoure l'hàbit de la lectura, en l'Educació Secundària Obligatòria es dedicarà un temps a la 
mateixa en la pràctica docent de totes les matèries i, sense perjudici del seu tractament específic, la 
comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, la competència digital, 
l'emprenedoria social i empresarial, el foment de l'esperit crític i científic, l'educació emocional i en valors, la 
igualtat de gènere i la creativitat es treballaran igualment en totes les matèries. Es fomentaran, a més, de 
manera transversal l'educació per a la salut, inclosa l'afectiu-sexual, la formació estètica, l'educació per a la 
sostenibilitat i el consum responsable, el respecte mutu i la cooperació entre iguals.

5.1. Marc curricular de l'Educació Secundària Obligatòria

Constitueixen el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria el conjunt d'objectius, competències, 
continguts enunciats en forma de sabers bàsics, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació establits per a 
aquesta etapa.
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5.1.1. Objectius

D'acord amb el que estableix l'article 7 del Reial decret 217/2022, l'Educació Secundària Obligatòria 
contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permeten: 

1. Assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el respecte a les 
altres persones, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, 
exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans com a valors comuns d'una societat plural i 
preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democràtica.

2. Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició 
necessària per a una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà de 
desenvolupament personal. 

3. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els 
estereotips que suposen discriminació entre homes i dones. 

4. Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions 
amb les altres persones, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, inclosos els
derivats per raó de diferents ètnies, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els 
conflictes.

5. Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per a, amb sentit crític, 
adquirir nous coneixements. Desenvolupar les competències tecnològiques bàsiques i avançar en 
una reflexió ètica sobre el seu funcionament i utilització. 

6. Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en diferents disciplines, 
així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del 
coneixement i de l'experiència. 

7. Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la 
iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir 
responsabilitats.

8. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en les llengües oficials, el valencià 
com a llengua pròpia i el castellà com a llengua cooficial, textos i missatges complexos, i iniciar-se 
en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura 

9. Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

10. Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, 
incloent les llengües familiars, així com el patrimoni artístic i cultural, com a mostra del 
multilingüisme i de la multiculturalitat del món, que també s'ha de valorar i respectar. 

11. Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar 
els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l'educació física i la pràctica de l'esport per a afavorir
el desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota
la seua diversitat. 

12.  Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura, l'empatia i el 
respecte cap als éssers vius, especialment els animals, i el medi ambient, i contribuir així a la seua 
conservació i millora.

13.  Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques, 
utilitzant diversos mitjans d'expressió i representació. 
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14. Prendre consciència de les problemàtiques que té plantejades la humanitat i que es concreten en 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

5.1.2. Competències

La LOMLOE evoluciona l'enfocament competencial ja present en la LOE i promou un concepte més ampli 
d'acord amb les recomanacions europees per a l'aprenentatge permanent, i relacionat amb els reptes i 
desafiaments del segle XXI. En la Recomanació del Consell de la Unió Europea de 22 de maig de 2018, les 
competències es defineixen com una combinació de coneixements, capacitats i actituds, en les quals:

a) Els coneixements es componen de fets i xifres, conceptes, idees i teories que ja estan establits i 
donen suport a la comprensió d'una àrea o tema concrets.

b) Les capacitats es defineixen com l'habilitat per a realitzar processos i utilitzar els coneixements 
existents per a obtindre resultats.

c) Les actituds descriuen la mentalitat i disposició per a actuar o reaccionar davant les idees, persones
o situacions.

Competències clau

Les competències clau són els acompliments que es consideren imprescindibles perquè l'alumnat puga 
progressar amb garanties d'èxit en el seu itinerari formatiu, i afrontar els principals reptes i desafiaments 
globals i locals. Apareixen recollides en el Perfil d'eixida de l'alumnat al final de l'Ensenyament Bàsic i són 
l'adaptació al sistema educatiu espanyol de les competències clau establides en la citada Recomanació del 
Consell de la Unió Europea. Aquesta adaptació respon a la necessitat de vincular aquestes competències 
amb els reptes i desafiaments del segle XXI, amb els principis i fins del sistema educatiu i amb el context 
escolar, ja que la Recomanació es refereix a l'aprenentatge que ha de produir-se al llarg de tota la vida, 
mentre que el Perfil remet a un moment precís i limitat del desenvolupament personal, social i formatiu: 
l'etapa de l'Ensenyament Bàsic. 
Amb caràcter general, ha d'entendre's que la consecució de les competències i els objectius previstos en la 
LOMLOE per a les diferents etapes educatives està vinculada a l'adquisició i al desenvolupament de les 
competències clau recollides en el Perfil d'eixida, que són les següents:

1. Competència en comunicació lingüística (CCL)
2. Competència plurilingüe (CP)
3. Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM, per les 

seues sigles en anglés)
4.  Competència digital (CD)
5.  Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)
6.  Competència ciutadana (CC)
7.  Competència emprenedora (CE)
8.  Competència en consciència i expressió culturals (CCEC)

L'adquisició de cadascuna de les competències clau contribueix a l'adquisició de totes les altres. No existeix 
jerarquia entre elles, ni pot establir-se una correspondència exclusiva amb una única matèria o àmbit, sinó 
que totes es concreten en els aprenentatges de les diferents matèries o àmbits i, al seu torn, s'adquireixen i 
desenvolupen a partir dels aprenentatges que es produeixen en el conjunt d'aquestes.

A continuació, es descriuen les competències clau tal com apareixen descrites en la LOMLOE:

• Competència en comunicació lingüística (CCL). Suposa interactuar de manera oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherent i adequada en diferents àmbits i contextos, i amb 
diferents propòsits comunicatius. Implica mobilitzar, de manera conscient, el conjunt de 
coneixements, destreses i actituds que permeten comprendre, interpretar i valorar críticament 
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missatges orals, escrits, *signados o multimodals evitant els riscos de manipulació i desinformació, 
així com comunicar-se eficaçment amb altres persones de manera cooperativa, creativa, ètica i 
respectuosa. Constitueix la base per al pensament propi i la construcció del coneixement en tots els
àmbits del saber. Per això, el seu desenvolupament està vinculat a la reflexió explícita sobre el 
funcionament de la llengua en els gèneres discursius específics de cada àrea de coneixement, així 
com als usos de l'oralitat, l'escriptura o la *signación per a pensar i aprendre. Finalment, fa possible 
apreciar la dimensió estètica del llenguatge i gaudir de la cultura literària.

• Competència plurilingüe (CP). Implica utilitzar diferents llengües, orals o *signadas, de manera 
apropiada i eficaç per a l'aprenentatge i la comunicació. Aquesta competència suposa reconéixer i 
respectar els perfils lingüístics individuals, i aprofitar les experiències pròpies per a desenvolupar 
estratègies que permeten mediar i fer transferències entre llengües, incloses les clàssiques, i, en el 
seu cas, mantindre i adquirir destreses en la llengua o les llengües familiars i en les llengües 
oficials. Integra, així mateix, dimensions històriques i interculturals orientades a conéixer, valorar i 
respectar la diversitat lingüística i cultural de la societat amb l'objectiu de fomentar la convivència 
democràtica.

• Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM). Entranya 
la comprensió del món utilitzant els mètodes científics, el pensament i representació matemàtics, la 
tecnologia i els mètodes de l'enginyeria per a transformar l'entorn de forma compromesa, 
responsable i sostenible. La competència matemàtica permet desenvolupar i aplicar la perspectiva i
el raonament matemàtics per a resoldre problemes en diferents contextos. La competència en 
ciència comporta la comprensió i explicació de l'entorn natural i social, utilitzant un conjunt de 
coneixements i metodologies, incloses l'observació i l'experimentació, amb la finalitat de plantejar 
preguntes i extraure conclusions basades en proves per a poder interpretar i transformar el món 
natural i el context social. La competència en tecnologia i enginyeria comprén l'aplicació dels 
coneixements i metodologies propis de les ciències per a transformar la nostra societat d'acord amb
les necessitats o desitjos de les persones en un marc de seguretat, responsabilitat i sostenibilitat.

• Competència digital (CD). Implica l'ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les 
tecnologies digitals per a l'aprenentatge, per al treball i per a la participació en la societat, així com 
la interacció amb aquestes. Inclou l'alfabetització en informació i dades, la comunicació i la 
col·laboració, l'educació mediàtica, la creació de continguts digitals (inclosa la programació), la 
seguretat (inclòs el benestar digital i les competències relacionades amb la ciberseguretat), 
assumptes relacionats amb la ciutadania digital, la privacitat, la propietat intel·lectual, la resolució 
de problemes i el pensament computacional i crític.

• Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (*CPSAA). Implica la capacitat de 
reflexionar sobre un mateix per a autoconéixer-se, acceptar-se i promoure un creixement personal 
constant; gestionar el temps i la informació eficaçment; col·laborar amb uns altres de manera 
constructiva; mantindre la resiliència, i gestionar l'aprenentatge al llarg de la vida. Inclou la capacitat
de fer front a la incertesa i a la complexitat; adaptar-se als canvis; aprendre a gestionar processos 
metacognitius; identificar conductes contràries a la convivència i desenvolupar estratègies per a 
abordar-les; contribuir al benestar físic, mental i emocional propi i dels altres, desenvolupant 
habilitats per a cuidar-se a si mateix i als qui ho envolten a través de la corresponsabilitat; ser 
capaç de portar una vida orientada al futur, així com expressar empatia i abordar els conflictes en 
un context integrador i de suport.

• Competència ciutadana (CC). Contribueix al fet que els alumnes i les alumnes puguen exercir una
ciutadania responsable i participar plenament en la vida social i cívica, basant-se en la comprensió 
dels conceptes i les estructures socials, econòmiques, jurídiques i polítiques, així com en el 
coneixement dels esdeveniments mundials i el compromís actiu amb la sostenibilitat i l'assoliment 
d'una ciutadania mundial. Inclou l'alfabetització cívica, l'adopció conscient dels valors propis d'una 
cultura democràtica fundada en el respecte als drets humans, la reflexió crítica sobre els grans 
problemes ètics del nostre temps i el desenvolupament d'un estil de vida sostenible d'acord amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible plantejats en l'Agenda 2030.
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• Competència emprenedora (CE). Implica desenvolupar un enfocament vital dirigit a actuar sobre 
oportunitats i idees, utilitzant els coneixements específics necessaris per a generar resultats de 
valor per a altres persones. Aporta estratègies que permeten adaptar la mirada per a detectar 
necessitats i oportunitats; entrenar el pensament per a analitzar i avaluar l'entorn, i crear i 
replantejar idees utilitzant la imaginació, la creativitat, el pensament estratègic i la reflexió ètica, 
crítica i constructiva dins dels processos creatius i d'innovació; i despertar la disposició a aprendre, 
a arriscar i a afrontar la incertesa. Així mateix, implica prendre decisions basades en la informació i 
el coneixement, i col·laborar de manera àgil amb altres persones, amb motivació, empatia i 
habilitats de comunicació i de negociació, per a portar les idees plantejades a l'acció mitjançant la 
planificació i la gestió de projectes sostenibles de valor social, cultural i economicofinancer.

• Competència en consciència i expressió culturals (CCEC). Suposa comprendre i respectar la 
manera en què les idees, les opinions, els sentiments i les emocions s'expressen i es comuniquen 
de manera creativa en diferents cultures i per mitjà d'una àmplia gamma de manifestacions 
artístiques i culturals. Implica també un compromís amb la comprensió, el desenvolupament i 
l'expressió de les idees pròpies i del sentit del lloc que s'ocupa o del paper que s'exerceix en la 
societat. Així mateix, requereix la comprensió de la pròpia identitat en evolució i del patrimoni 
cultural en un món caracteritzat per la diversitat, així com la presa de consciència que l'art i altres 
manifestacions culturals poden suposar una manera de mirar el món i de donar-li forma.

Competències específiques

A més de les competències clau, la LOMLOE estableix competències específiques en el currículum de 
cadascuna de les matèries i àmbits del sistema educatiu. La llei defineix les competències específiques com
els acompliments que l'alumnat ha de poder desplegar en activitats o en situacions l'abordatge de les quals 
requereix dels sabers bàsics de cada matèria o àmbit. Les competències específiques constitueixen un 
element de connexió entre, d'una banda, el Perfil d'eixida de l'alumnat a través dels descriptors operatius, i 
per una altra, els sabers bàsics de les matèries o àmbits i els criteris d'avaluació. 

5.1.3. Criteris d'avaluació

Els criteris d'avaluació són els referents que indiquen els nivells d'acompliment esperats en l'alumnat en les 
situacions o activitats a les quals es refereixen les competències específiques de cada matèria o àmbit en 
un moment determinat del seu procés d'aprenentatge. En l'apartat 3.2. d'aquesta programació s'estableix la 
vinculació dels criteris d'avaluació de Tecnologia i Digitalització amb les competències específiques de la 
matèria i els descriptors operatius establits Perfil d'eixida al final de l'Educació Secundària Obligatòria.

5.1.4. Sabers bàsics 

En la LOMLOE, els continguts de cada matèria o àmbit s'enuncien en forma de sabers bàsics, que integren 
els coneixements, destreses i actituds propis de cadascuna de les matèries o àmbits, l'aprenentatge dels 
quals és necessari per a l'adquisició de les competències específiques. En l'apartat 5.1.4. d'aquest 
document s'estableixen els sabers bàsics fixats per a la matèria de Tecnologia i Digitalització de l'Educació 
Secundària Obligatòria.

5.1.5. Situacions d'aprenentatge

L'adquisició i el desenvolupament de les competències clau, que es concreten en les competències 
específiques de cada matèria o àmbit, han d'afavorir-se per l'aplicació de metodologies didàctiques que 
impliquen la creació de situacions, tasques i activitats significatives i rellevants per a resoldre problemes de 
manera creativa i cooperativa, reforçant l'autoestima, l'autonomia, la reflexió crítica i la responsabilitat. 
Perquè l'adquisició de les competències siga efectiva, les situacions d'aprenentatge deuen: 

• Estar ben contextualitzades i ser respectuoses amb les experiències de l'alumnat i amb les seues 
diferents maneres de comprendre la realitat. 
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• Estar compostes per tasques complexes la resolució de les quals comporte la construcció de nous 
aprenentatges. 

• Oferir a l'alumnat l'oportunitat de connectar i aplicar l'aprés en contextos pròxims a la vida real.

• Possibilitar l'articulació coherent i eficaç dels diferents coneixements, destreses i actituds propis de 
l'etapa.

El disseny de les situacions d'aprenentatge, unit als principis del Disseny Universal per a l'Aprenentatge 
(DUA), afavoreix la capacitat d'aprendre a aprendre i permet establir les bases per a l'aprenentatge al llarg 
de la vida, fomentant processos pedagògics flexibles i accessibles que s'ajusten a les necessitats, les 
característiques i els diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.

El currículum d'Educació Secundària Obligatòria estableix que les situacions d'aprenentatge han de partir 
del plantejament d'uns objectius clars i precisos que integren diversos sabers bàsics. A més, han de 
proposar tasques o activitats que afavorisquen diferents tipus d'agrupaments, des del treball individual al 
treball en grups, permetent que l'alumnat assumisca responsabilitats personals i actue de manera 
cooperativa en la resolució creativa del repte plantejat. La seua posada en pràctica ha d'implicar la 
producció i la interacció verbal i incloure l'ús de recursos autèntics en diferents suports i formats. Igualment, 
aquestes situacions han de fomentar aspectes relacionats amb l'interés comú, la sostenibilitat o la 
convivència democràtica, essencials perquè l'alumnat siga capaç de respondre amb eficàcia als reptes del 
segle XXI.

5.2. Perfil d'eixida de l'alumnat al final de l'Ensenyament Bàsic
El Perfil d'eixida de l'alumnat al final de l'Ensenyament Bàsic és l'eina en la qual es concreten els principis i 
els fins del sistema educatiu espanyol referits a aquest període. El Perfil identifica i defineix, en connexió 
amb els reptes del segle *xxi, les competències clau que s'espera que els alumnes i les alumnes hagen 
desenvolupat en completar aquesta fase del seu itinerari formatiu.

La LOMLOE estableix que el Perfil d'eixida és únic i el mateix per a tot el territori nacional. La llei ho concep 
com la pedra angular de tot el currículum, la matriu que cohesiona i cap a on convergeixen els objectius de 
les diferents etapes que constitueixen l'Ensenyament Bàsic. És, per tant, l'element que ha de fonamentar les
decisions curriculars, així com les estratègies i orientacions metodològiques en la pràctica lectiva. Ha de ser,
a més, el fonament de l'aprenentatge permanent i el referent de l'avaluació interna i externa dels 
aprenentatges de l'alumnat, en particular quant a la presa de decisions sobre promoció entre els diferents 
cursos, així com a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Quant a la dimensió aplicada de les competències clau descrites en l'apartat 5.2 d'aquesta programació, 
s'ha definit per a cadascuna d'elles un conjunt de descriptors operatius, partint dels diferents marcs 
europeus de referència existents. Aquests descriptors constitueixen, juntament amb els objectius de l'etapa, 
el marc referencial a partir del qual es concreten les competències específiques de cada matèria o àmbit. La
vinculació entre els descriptors operatius i les competències específiques permet que de l'avaluació de les 
competències específiques es puga inferir el grau d'adquisició de les competències clau definides en el 
Perfil d'eixida i, per tant, la consecució de les competències i objectius previstos per a l'etapa. 

Atés que les competències s'adquireixen i desenvolupen necessàriament de manera seqüencial i 
progressiva, en el Perfil d'eixida s'inclouen també descriptors operatius que permeten orientar el grau de 
consecució de les competències en finalitzar l'Educació Primària, afavorint i explicitant així la continuïtat 
entre les dues etapes que componen l'ensenyament obligatori.

En les pàgines següents d'aquest document es relacionen les competències clau i els descriptors operatius 
definits per a cadascuna d'elles al final de l'Educació Secundària Obligatòria.

IES LES FOIES BenigànimToni Benavent

11



Programació didàctica 22-23
Departament de Tecnologia

Competències clau i descriptors operatius del Perfil d'eixida al final de l'Educació Secundària Obligatòria 

COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS. Al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, el alumno o la alumna…

Competència 
en comunicació lingüística 
(CCL)

CCL1. S'expressa de manera oral, escrita, signada o multimodal amb coherència, correcció i adequació als diferents contextos socials, i participa 
en interaccions comunicatives amb actitud cooperativa i respectuosa tant per a intercanviar informació, crear coneixement i transmetre opinions, 
com per a construir vincles personals.
CCL2. Comprén, interpreta i valora amb actitud crítica textos orals, escrits, signats o multimodals dels àmbits personal, social, educatiu 
i professional per a participar en diferents contextos de manera activa i informada i per a construir coneixement. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad 
y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios 
y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe (CP)

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada a su desarrollo e 
intereses y a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.

Competencia matemática 
y competencia 
en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor 
de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación e indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad, y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad 
en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando 
su impacto global y practicando el consumo responsable.
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COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS. Al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, el alumno o la alumna…

Competencia digital 
(CD)

CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias 
de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea 
y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, 
y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud 
y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder 
a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

Competencia personal,
social y de aprender 
a aprender (CPSAA)

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia 
el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y 
aplica estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar 
en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información 
y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso 
de construcción del conocimiento.

Competencia 
ciudadana (CC)

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos 
y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás 
en cualquier contexto.

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en
actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad y compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia 
moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación 
o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, 
de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.
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COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS. Al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, el alumno o la alumna…

Competencia emprendedora 
(CE)

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar 
ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles 
de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender.

Competencia en conciencia y 
expresión culturales (CCEC)

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo 
y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras 
o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 
de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.
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5.3. Educació inclusiva i atenció a la diversitat
En el seu Preàmbul, la LOMLOE estableix la necessitat de concedir importància a diversos enfocaments per
a garantir no sols la qualitat, sinó també l'equitat del sistema educatiu:

1. Enfocament de drets de la infància, segons el que s'estableix en la Convenció sobre els Drets de 
Xiquet de Nacions Unides (1989).

2. Enfocament d'igualtat de gènere a través de la coeducació i foment en totes les etapes de la 
igualtat efectiva entre homes i dones, la prevenció de la violència de gènere i el respecte a la 
diversitat afectiu-sexual. En Educació Secundària Obligatòria introdueix l'orientació educativa i 
professional de l'alumnat amb perspectiva inclusiva i no sexista.

3. Enfocament transversal per a garantir l'èxit en l'educació de tot l'alumnat que implica la millora 
contínua i la personalització de l'aprenentatge.

4. Enfocament per a atendre el desenvolupament sostenible, d'acord amb el que s'estableix en 
l'Agenda 2030, i la ciutadania mundial. Aquest enfocament inclou l'educació per a la pau i els drets
humans, la comprensió internacional, l'educació intercultural i l'educació per a la transició ecològica.

5. Enfocament per al desenvolupament de la competència digital de l'alumnat, tant a través de 
continguts específics com des d'una perspectiva transversal i posant l'accent en la bretxa digital de 
gènere.

Aquests enfocaments tenen com a objectiu últim reforçar l'equitat i capacitat inclusiva del sistema i, amb 
això, fer efectiu el dret a l'educació inclusiva reconegut en la Convenció de les Persones amb 
Discapacitat, ratificada a Espanya en 2008. En l'article 4, apartat 3 de la LOMLOE, s'estableix l'adopció de 
l'educació inclusiva com a principi fonamental en l'Ensenyament Bàsic, amb la finalitat d'atendre la 
diversitat de tot l'alumnat, tant el que té especials dificultats d'aprenentatge com del que té major capacitat
i motivació per a aprendre. 

Per part seua, el Reial decret 217/2022, de 29 de març, d'Educació Secundària Obligatòria, en el seu article 
5, apartat 2, estableix com a principi general que en aquesta etapa es tindran en compte les necessitats 
específiques de l'alumnat amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, i en l'apartat 3, que l'Educació 
Secundària Obligatòria s'organitzarà d'acord amb els principis d'educació comuna i atenció a la diversitat de 
l'alumnat, corresponent a les administracions educatives la regulació de les mesures d'atenció a la diversitat.
En l'apartat 4 s'afig que entre aqueixes mesures han de contemplar-se les adaptacions del currículum, la 
integració de matèries en àmbits, els agrupaments flexibles, els desdoblaments de grups, l'oferta de 
matèries optatives, els programes de reforç i les mesures de suport personalitzat per a l'alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu.

Finalment, en els articles 19 a 24 es regula l'atenció a les diferències individuals i s'estableixen mesures 
per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, amb dificultats específiques d'aprenentatge, 
amb integració tardana en el sistema educatiu i amb altes capacitats, i els programes de 
diversificació curricular.

En cadascuna de les unitats didàctiques d'aquesta programació s'expliciten les mesures d'atenció a la 
diversitat establides per a la matèria de Tecnologia i Digitalització de 1r d'Educació Secundària Obligatòria.

5.4. Avaluació 
En l'article 15 del Reial decret 217/2022, de 29 de març, es fixen per a l'avaluació en l'etapa d'Educació 
Secundària Obligatòria els principis d'avaluació contínua, formativa i integradora dels diferents 
aprenentatges establits per a l'etapa. Els referents últims per a l'avaluació del procés d'aprenentatge des de 
totes les matèries i àmbits han de ser la consecució dels objectius establits per a l'etapa i el grau de 
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consecució de les competències clau establides en el Perfil d'eixida de l'alumnat al final de l'Ensenyament 
Bàsic.

En el procés d'avaluació contínua, es contempla l'establiment de mesures de suport educatiu en els casos 
en els quals el progrés d'un alumne o una alumna no siga l'adequat i, especialment, en l'alumnat amb 
necessitats educatives especials. En l'apartat 7 del citat article es preveu que, per al cas de l'alumnat amb 
adaptacions curriculars, l'avaluació es realitzarà prenent com a referència els criteris d'avaluació establits en
aquestes.

En l'Educació Secundària Obligatòria, el caràcter integrador de l'avaluació no impedeix que el professorat 
puga realitzar l'avaluació diferenciada de cada matèria o àmbit tenint en compte els seus criteris d'avaluació,
inclosos els fixats en els programes de diversificació curricular.

Per a l'avaluació en aquesta etapa es promourà l'ús d'instruments d'avaluació variats, diversos, accessibles i
adaptats a les diferents situacions d'aprenentatge que permeten la valoració objectiva i que garantisquen 
que els processos d'avaluació s'adapten a les necessitats de l'alumnat amb necessitat específica de suport 
educatiu.
En cadascuna de les unitats didàctiques d'aquesta programació s'enumeren i descriuen les eines 
d'avaluació dissenyades per a la matèria de Tecnologia i Digitalització de 1r d'Educació Secundària 
Obligatòria.

6. El currículum de la matèria de Tecnologia i Digitalització
en l'Educació Secundària Obligatòria

En l'ANNEX II del Decret 107/2022, de 5 d'agost de la Comunitat Valenciana, en l'apartat dedicat a 
Tecnologia i Digitalització, s'estableix que la matèria Tecnologia i Digitalització contribueix al perfil d'eixida de
l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria mitjançant aportacions que, si bé estan relacionades amb les
d'altres matèries, contenen especificitats pròpies valuoses per a la seua formació integral.

Convé tindre en compte que els canvis socials de les últimes dècades ens han portat a una situació en la 
qual la població mundial està altament relacionada amb el món tecnològic i, fins a un cert punt, s'ha generat 
una dependència global d'ell. En aquesta afirmació entenem la tecnologia des d'un punt de vista ampli ja 
que, com a tal, el coneixement tecnològic es remunta als orígens de l'espècie humana, però sens dubte la 
dimensió que aquest coneixement ha adquirit en els últims anys excedeix amb escreix al concepte més 
formal de la paraula “Tecnologia”. La revolució tecnològica de finals del segle XX es fonamenta en els 
avanços de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, imprimint en la societat un nou caràcter i una 
nova perspectiva entorn del que un ciutadà ha de saber i saber fer.

Tenint en compte aquestes premisses, la matèria de Tecnologia i Digitalització fusiona aquests dos aspectes
del terme, agrupant aquells relatius al coneixement associat a la resolució de problemes vinculats a la 
satisfacció de les necessitats humanes amb aquells més recents, propis de la comunicació i la globalització 
en la qual hui dia ens desemboliquem i habitem.

En una mica més de cent anys hem passat d'una situació en la qual la població en general estava 
familiaritzada amb tecnologies quasi ancestrals (en la construcció, l'agricultura o la vida domèstica) i amb 
algunes, concretes, més “modernes” en aquelles persones formades i implicades en les diferents indústries 
productives, a una situació en la qual qualsevol adolescent té en la seua butxaca l'accés a quasi tot el 
coneixement humà i la possibilitat de veure i parlar en qualsevol moment amb qualsevol persona de 
qualsevol punt del planeta. Semblant salt tecnològic requereix, sens dubte,
d'una “acomodació” del sistema educatiu que permeta a l'alumnat afrontar amb garanties el 
desenvolupament de les habilitats necessàries per a poder entendre i interactuar de manera competent, 
ètica i responsable amb aquest “entorn *ultratecnológico” propi del segle XXI.
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La matèria contribueix especialment en el perfil d'eixida de l'alumnat a l'adquisició de les competències clau 
STEM que formen part del perfil d'eixida de l'alumnat. Entenent la competència de tecnologia com l'aplicació
d'aquests coneixements per a respondre al que es percep com a necessitats o desitjos humans, i que es 
descriu entorn del plantejament i desenvolupament de projectes, la comunicació relacionada en diferents 
formats utilitzant llenguatge tècnic i
matemàtic. Tot això seguint principis ètics i de sostenibilitat. L'altra competència clau al desenvolupament de
la qual aquesta matèria contribueix és la Digital. L'alfabetització informacional, la gestió del seu propi entorn 
personal d'aprenentatge, la participació activa en plataformes de comunicació, el desenvolupament de 
programes informàtics, la seguretat dels dispositius i dades personals, així com el benestar dels qui els 
utilitzen, permetrà a l'alumnat resoldre problemes informàtics senzills. De forma més transversal, contribueix
al desenvolupament de les competències lingüística, personal, social i d'aprendre a aprendre. En el cas 
d'aquesta última, fonamentalment pel desenvolupament de projectes en grup, en els quals la reflexió, la 
comprensió proactiva de les diferents perspectives i l'assumpció de responsabilitats dins del mateix 
permetran a l'alumnat afrontar constructivament els nous reptes que se'ls plantegen. Finalment, la 
competència emprenedora està també connectada amb la matèria de Tecnologia i Digitalització, en la qual 
sovint la imaginació, la creativitat i el pensament estratègic intervenen de manera decisiva en els processos 
de presa de decisions amb la finalitat de trobar solucions i gaudir de l'èxit, però sense oblidar totes les 
oportunitats d'aprendre
en el fracàs.

Convé destacar el caràcter fonamentalment pràctic d'aquesta matèria, en la qual és habitual la resolució de 
problemes basada en el desenvolupament de projectes, l'anàlisi d'objectes, la implementació de diferents 
tecnologies (electricitat, mecànica, electrònica, etc.), el disseny, la simulació, la comunicació o la difusió 
d'idees o solucions. Tot això, contextualitzat entorn de situacions d'aprenentatge ben dissenyades, 
proporciona àmplies oportunitats de desenvolupar
activitats d'ensenyament i aprenentatge molt significatives per a l'alumnat.
En l'etapa d'Educació Primària l'alumnat ja s'ha iniciat a realitzar projectes guiats de disseny utilitzant 
operadors tecnològics senzills per a donar solució a problemes concrets, que són la base sobre la qual 
s'aprofundeix en la matèria de Tecnologia i Digitalització consolidant les competències que continuarà 
desenvolupant en estudis posteriors o en l'acompliment d'activitats professionals.
En el món actual l'alfabetització científica, tecnològica i digital és un assoliment imprescindible; s'espera que 
tots els individus siguen capaços de comprendre, avaluar, usar i transformar artefactes, processos i 
sistemes tecnològics i digitals per a la vida social i productiva i que són necessaris, a més, per a poder 
inserir-se en el món globalitzat en el qual aquestes capacitats esdevenen factors de competitivitat, 
productivitat i innovació.

En l'ANNEX II. MATÈRIES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA del Reial decret 217/2022, de 29 de
març, s'estableix que el currículum de la matèria de Tecnologia i Digitalització contribueix al 
desenvolupament de les competències clau i dels objectius d'etapa. Per a això, els descriptors de les 
diferents competències clau reflectides en el Perfil d'eixida de l'alumnat al final de l'ensenyament bàsic i els 
objectius d'etapa es concreten en les competències específiques de la matèria de Tecnologia i Digitalització. 

6.1. Competències específiques i criteris d'avaluació

Competències específiques 

Les competències específiques estan estretament relacionades amb els eixos estructurals que vertebren la 
matèria i que condicionen el procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquesta. Aquests eixos estan constituïts 
per l'aplicació de la resolució de problemes mitjançant un aprenentatge basat en el desenvolupament de 
projectes, el desenvolupament del pensament computacional, la incorporació de les tecnologies digitals en 
els processos d'aprenentatge, la naturalesa interdisciplinària pròpia de la tecnologia, la seua aportació a la 
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seua connexió amb el món real, així com el 
foment d'actituds com la creativitat, la cooperació, el desenvolupament tecnològic sostenible o 
l'emprenedoria.
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Criteris d'avaluació

Els criteris d'avaluació, com a indicadors que serveixen per a valorar el grau de desenvolupament les 
competències específiques, presenten un enfocament competencial on l'acompliment té una gran 
rellevància, de manera que els aprenentatges es construïsquen en i des de l'acció.
A continuació, s'ofereix la relació de les competències específiques de Tecnologia i Digitalització d'Educació 
Secundària obligatòria, els criteris d'avaluació relacionats a cadascuna d'elles i els descriptors operatius que
les vinculen amb les competències clau recollides en el Perfil d'eixida de l'alumnat al final de l'Ensenyament 
Bàsic.

6.2. Relació de les competències específiques, els descriptors 
operatius i els criteris d'avaluació

Curs 1r 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

RELACIONES O
CONEXIONES

CON LAS
COMPETENCIAS

CLAVE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar y resolver problemas 
tecnológicos sencillos aplicando el método de 
proyectos, propio de la ingeniería, ejecutando, 
si es necesario, sus fases características y 
utilizando los medios tecnológicos y digitales 
más adecuados al contexto.

CMCT, CD, CE.

1.1. Identificar problemas tecnológicos actuales, 
sencillos y cercanos, utilizando los Sabers Bàsics 
fundamentales de esta área para entender la 
necesidad o problema detectado.
1.2. Resolver de manera guiada problemas y desafíos 
tecnológicos cotidianos siguiendo las fases del método
de proyectos para generar y/o utilizar productos que 
den solución a la necesidad o problema identificado.
1.3 Utilizar los medios tecnológicos y digitales, 
herramientas y materiales disponibles la resolución 
de los problemas o el abordaje de retos tecnológicos
planteados en la vida cotidiana, gestionando de 
forma guiada su uso de manera adecuada y 
sostenible.
1.4. Fabricar objetos, prototipos o modelos sencillos 
mediante la manipulación y conformación de 
materiales, empleando las herramientas y máquinas 
adecuadas, aplicando los fundamentos de 
estructuras, mecanismos y electricidad, respetando 
las normas de seguridad y salud básicas 
correspondientes.

2. Buscar, obtener, analizar y seleccionar 
información de forma fiable y segura para 
poder gestionar el tiempo, los conocimientos 
y los recursos disponibles a la hora de 
abordar retos tecnológicos, siguiendo un plan 
de trabajo realista.

CCL, CP, CMCT. 2.1. Realizar búsquedas básicas en internet 
atendiendo a criterios de calidad, actualidad y 
fiabilidad de las fuentes, como punto de partida en 
cualquiera de las fases del proceso de resolución de
problemas tecnológicos.

2.2. Analizar y seleccionar la información científico-
técnica obtenida, eligiendo la más adecuada en 
función de la tarea y de su necesidad en cada 
ocasión.

2.3. Utilizar de manera segura la información 
científico-técnica seleccionada para la superación de
los retos tecnológicos planteados.

2.4. Seguir y ejecutar, con la información obtenida, 
un plan de trabajo

IES LES FOIES BenigànimToni Benavent

18



PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 22-23
Departament de Tecnologia

individual o en grupo cooperativo coherente con las 
características de la tarea.

2.5. Organizar la información aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro.

2.6. Identificar problemas y riesgos relacionados con
el uso de la tecnología y analizarlos de manera ética
y crítica.

3. Configurar, utilizar y mantener máquinas, 
herramientas, aplicaciones y sistemas 
digitales, haciendo una selección idónea y un 
uso seguro y adecuado de los mismos en 
función de la tarea.

CMCT, CD, 
CPSAA, CC.

3.1. Emplear correctamente la herramienta de 
trabajo adecuada para la tarea a realizar.

3.2. Utilizar y adaptar las herramientas digitales y 
aplicaciones del entorno de aprendizaje a las 
propias necesidades.

3.3. Utilizar los instrumentos tecnológicos y digitales 
de forma ajustada al propósito, respetando en todo 
momento sus normas de uso y conservación.

3.4. Respetar las normas de seguridad e higiene en 
el uso y manipulación de materiales, máquinas, 
herramientas, sistemas digitales, etc.

4. Realizar un uso responsable y sostenible 
de los objetos, materiales, productos y 
soluciones tecnológicas y digitales existentes 
en su entorno, analizando críticamente sus 
implicaciones y repercusiones ambientales, 
sociales y éticas

CCL, CMCT, CD, 
CE, CCEC.

4.1. Analizar los objetos, productos y soluciones 
tecnológicas de forma básica, atendiendo a sus 
características funcionales, estructura y aplicación.
4.2. Considerar las implicaciones para el medio y el 
entorno derivadas de utilizar elementos 
tecnológicos, tanto actuales como a medio y largo 
plazo.
4.3. Comparar y valorar los productos digitales 
utilizados para hacer frente a los desafíos 
tecnológicos susceptibles de mejorar la calidad de 
vida personal y colectiva tanto en el ámbito 
académico como en el personal.

5. Crear, expresar, comprender y comunicar 
ideas, opiniones y propuestas utilizando
correctamente los lenguajes y los medios 
propios de la tecnología y la digitalización, 
tanto en el ámbito académico como en el 
personal y social.

CCL, CP, CMCT, 
CD, CPSAA, CE.

5.1. Crear y editar contenidos tecnológicos y 
digitales utilizando diferentes formatos, tanto 
presencialmente como en remoto, para facilitar la 
comunicación de ideas, opiniones y propuestas 
tecnológicas.
5.2. Respetar las licencias y derechos de autoría en 
la creación y comunicación de ideas.
5.3. Comunicar contenidos, ideas, opiniones y 
puntos de vista sobre cuestiones tecnológicas en 
diferentes formatos, utilizando de forma correcta y 
coherente la terminología y
la simbología adecuada.
5.4. Comunicar en una o más lenguas en el ámbito 
tecnológico y digital, de manera apropiada, 
utilizando expresiones no discriminatorias e 
inclusivas.

6. Analizar problemas sencillos y plantear su 
solución automatizando procesos con 
herramientas de programación, sistemas de 
control o robótica y aplicando el pensamiento 
computacional.

CCL, CP, CMCT, 
CD, CPSAA, CE.

6.1. Analizar problemas sencillos mediante la 
abstracción y modelización de la realidad.
6.2. Resolver problemas de manera individual, 
utilizando los algoritmos y las estructuras de datos 
necesarias.
6.3. Programar aplicaciones sencillas usando un 
entorno para el aprendizaje de programación 
basado en bloques.

7. Utilizar la tecnología poniéndola al servicio 
del desarrollo personal y profesional, social y 
comunitario y proponiendo soluciones 

CP, CMCT, CD, 
CPSAA.

7.1. Diseñar soluciones creativas sencillas en 
situaciones abiertas e inciertas que surgen en el 
entorno.
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creativas a los grandes desafíos del mundo 
actual.

7.2. Afrontar pequeñas situaciones de incertidumbre 
con una actitud positiva, utilizando el conocimiento 
adquirido.
7.3. Reconocer la importancia del desarrollo de la 
tecnología como herramienta para el avance social y
cultural de la humanidad.

6.3. Sabers bàsics
Els sabers bàsics exigits per a l'adquisició i desenvolupament de les competències específiques s'organitzen
en set blocs: Procés de resolució de problemes; Digitalització de l'entorn personal d'aprenentatge; 
Pensament computacional, programació, control i robòtica; Eines i màquines de taller; Materials, productes i 
solucions tecnològiques; Creació, expressió i comunicació; Tecnologia sostenible.
Els continguts inclosos en aquests blocs són necessaris per a utilitzar el coneixement científic i tecnològic 
aplicant metodologies de treball creatiu, i per a desenvolupar idees i solucions innovadores i sostenibles 
amb una actitud creativa i emprenedora. Així mateix, són necessaris per a fer un ús responsable i ètic de les
tecnologies digitals, aprendre al llarg de la seua vida, reflexionar de manera conscient, informada, crítica i 
responsable sobre la societat digital en la qual vivim, i per a afrontar situacions i problemes habituals amb 
èxit. 
L'organització dels continguts en blocs té com a finalitat facilitar la seua comprensió i no ha d'interpretar-se 
en cap cas com una proposta per a abordar-los i treballar-los per separat. El seu tractament serà integral i 
no han d'entendre's de forma aïllada. La seua adquisició i mobilització mitjançant situacions d'aprenentatge 
adequades permetrà el desenvolupament de les competències específiques i, amb això, el de les 
competències clau incloses en el perfil d'eixida de l'alumnat
El bloc referit al Procés de resolució de problemes és l'eix vertebrador de tots els sabers bàsics. S'aborda el 
desenvolupament d'estratègies i mètodes per a, partint de la identificació d'un problema o necessitat, arribar 
al desenvolupament d'una solució, passant per les diferents fases intermèdies de forma planificada.
En el bloc de Digitalització de l'entorn personal d'aprenentatge s'introdueixen elements propis de l'espai 
digital, com l'ajust i manteniment d'equips i aplicacions, que forma part de la vida quotidiana de la ciutadania 
de manera cada vegada més rellevant i el domini de la qual, per tant, esdevé una destresa essencial en la 
societat del segle XXI.
El bloc de Pensament computacional, programació, control i robòtica inclou els fonaments del plantejament i
solució de problemes, a través de l'abstracció, seqüenciació, algorítmica i reconeixement de patrons, 
aplicada al disseny de programes senzills i a l'automatització dels processos, pròpia dels robots i els 
sistemes de control, elements molt presents en la quotidianitat de l'alumnat
En el bloc d'Eines i màquines de taller es presenta el conjunt de sabers relacionats amb els elements físics 
propis del taller, la seua idoneïtat i el seu ús segur, com a facilitadors dels processos constructius.
El bloc de Materials, productes i solucions tecnològiques està subdividit en: Materials (fusta, materials de 
construcció, metalls i plàstics), Estructures i esforços mecànics, Màquines simples i mecanismes, Electricitat
i electrònica.
El bloc de Creació, expressió i comunicació agrupa el conjunt de sabers associats als sistemes d'expressió 
propis de l'àrea, incloent el dibuix tècnic i tot el necessari per a una transmissió dels elements més rellevants
dels seus resultats, projectes i demostracions de la forma més clara i precisa possible, emprant terminologia
i eines digitals adequades. 
El bloc de Tecnologia sostenible considera tots els aspectes de caràcter més transversal que en aquest 
sentit s'estan oferint des de les diferents respostes tecnològiques, així com un element fonamental de 
reflexió sobre les pròpies mesures, solucions i dissenys que l'alumnat desenvolupa en l'aprenentatge de la 
matèria. 
En les pàgines següents s'enumeren els sabers bàsics fixats en el Reial decret 217/2022, de 29 de març, 
d'Educació Secundària Obligatòria, ANNEX II. MATÈRIES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, en 
l'apartat dedicat a Tecnologia i Digitalització, i els sabers bàsics fixats en el DECRET 107/2022, de 5 d'agost,
del Consell, publicat en BOGV d'11 d'agost i es regulen determinats aspectes sobre la seua organització, 
avaluació, promoció i titulació en la Comunitat Valenciana, ANNEX II.: CURRÍCULUM DE LES MATÈRIES 
COMUNES I D'OPCIÓ D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, en l'apartat dedicat a Tecnologia i 
Digitalització.
En l'apartat 5 d'aquesta programació, es recullen els sabers bàsics que es treballen en cadascuna de les 
unitats didàctiques dissenyades per a la matèria de Tecnologia i Digitalització de 1r d'Educació Secundària 
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Obligatòria, associats a les competències específiques de la matèria i als criteris d'avaluació establits per a 
cadascuna d'elles.

Cursos 1r 

SABERS BÀSICS

A. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Estrategias de búsqueda y filtrado de información.
- Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas y sus fases.
- Procesos de diseño de prototipos.
- Estrategias de planificación de la construcción de un prototipo.
- Recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y sostenibilidad.
- Herramientas y técnicas para la construcción de prototipos.
- Métodos de evaluación de prototipos construidos.
- Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar.

B. DIGITALIZACIÓN DEL ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE

- Arquitectura básica de los equipos informáticos: microprocesador, memoria, buses y periféricos.
- Herramientas y plataformas de aprendizaje. Configuración, mantenimiento y uso crítico.
- Protección de dispositivos y datos personales. Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la
 información. Copias de seguridad.
- Seguridad. Medidas de protección de datos y de información. Antivirus.
- Identidad digital y bienestar digital.
- Prácticas seguras y riesgos. Ciberconvivencia.
- Comunidades virtuales y entornos virtuales de. aprendizaje.

C. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

- Representación de problemas mediante el modelado.
- Sostenibilidad e inclusión como requisitos del diseño del software.
- Introducción a la programación por bloques: composición de las estructuras básicas y encaje de bloques.
- Estructuras de control del flujo del programa. Bucles.
- Variables, constantes, condiciones y operadores.
- Elaboración de programas informáticos sencillos.
- Implicaciones sociales de la robótica, la inteligencia artificial y el internet de las cosas.
- Autoconfianza e iniciativa. El error, la reevaluación y la depuración como parte del proceso de aprendizaje.

D. HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS DE TALLER

- Herramientas del taller de Tecnología.
- Máquinas del taller de Tecnología.
- Normas de seguridad e higiene del aula-taller.
- Riesgos derivados del manejo de herramientas, máquinas y materiales.
- Elementos y medidas de protección en el taller.
- Criterios de reducción de riesgos en el taller.
- Criterios de actuación y primeros auxilios en caso de accidente.
- Manejo de máquinas y herramientas para trabajar la madera, metales.
- Mantenimiento de las máquinas y herramientas.

E. MATERIALES, PRODUCTOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS.
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- Estrategias para el análisis morfológico, funcional y propuestas de mejora de productos y sistemas tecnológicos.
 Materiales: la madera, los materiales de construcción, metales y plásticos.

 Obtención y clasificación.
 Relación entre sus propiedades y su estructura Interna.
 Técnicas de manipulación y mecanizado. Acabados.
 Generación y gestión de residuos asociados a la producción de materiales.

- Estructuras y esfuerzos mecánicos.
 Tipos de estructuras y sus elementos.
 Triangulación. Esfuerzos mecánicos.

- Máquinas simples y mecanismos.
 Palancas 
 Tipos y aplicaciones de mecanismos 
 Transmisión y transformación del movimiento 
 Relación de transmisión.

- Electricidad y electrónica.
 Circuitos eléctricos: interpretación, diseño y aplicación en proyectos.
 Simbología y diseño de circuitos eléctricos de corriente continua.
 Programas informáticos de simulación de circuitos eléctricos.

F. CREACIÓN, EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

- Comunicación técnica.
 Documentación técnica: formatos, vocabulario apropiado.
 Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica sobre proyectos desarrollados.
 Propiedades textuales en situaciones comunicativas relativas a la tecnología y la digitalización: adecuación, coherencia y 

cohesión
 Técnicas para la exposición pública de proyectos desarrollados.
 Respeto en el uso del lenguaje: uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio.
 Pautas de conducta apropiadas del entorno virtual.
 Participación ciudadana en línea
 Propiedad intelectual y licencias. Tipos de derechos, duración, límites a los derechos de autoría y licencias de distribución 

y explotación
 Sistemas de intercambio, colaboración y publicación de información: seguridad y uso responsable.

- Elaboración de documentación técnica e información de proyectos.
 Herramientas de creación y edición digital en línea. Instalación, configuración y uso responsable 
 Elaboración y formateado de contenidos en un documento de texto. Inserción de gráficos. Impresión de documentos
 Uso de estilos, tablas e índices en documentos de texto 
 Inserción de datos, formateado de las celdas y manejo de hojas de cálculo 
 Fórmulas y funciones sencillas en hojas de cálculo. Creación de gráficos.
 Planificación, individual o de forma cooperativa, en la elaboración de exposiciones orales con presentaciones digitales
 Elaboración, formateado, diseño de diapositivas en una presentación digital.

- Sistemas de representación.
 Materiales de dibujo y diseño 
 Sistemas de representación: diédrico, perspectiva 
 Croquis y bocetos como elementos de información de objetos cotidianos e industriales

G. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE

- Implicaciones de la Tecnología en la sociedad y medio ambiente.
 Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia x x
 Breve historia del desarrollo tecnológico.
 Hábitos que potencien el desarrollo sostenible 
 Implicaciones de la tecnología en el desarrollo social.
 Impacto ambiental de la actividad tecnológica y la explotación de recursos
 Técnicas de tratamiento y reciclaje de residuos 
 Selección de recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y sostenibilidad para la resolución 

de problemas tecnológicos
- La energía: tipos, producción, transporte y consumo,
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 Técnicas de ahorro energético.
 Energías alternativas.
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7. Programació Tecnologia i Digitalització 1r d’ESO

1r Trimestre

Unitat 1: El mètode de projectes

Contenidos de la unidad
1. Què és la Tecnologia
2. L’aula Taller
3. Fasses del procés tecnològic

Situación de aprendizaje
Trabajar en equipo como los tecnólogos, con espíritu crítico, creatividad y orden

Sabers bàsics Criteris d’evaluació Competència específica Descriptors
operatius

A. Proceso de resolución de problemas.
- Estratègies de recerca i filtració d’informació 
- Estratègies, tècniques i marcs de resolució 
de problemes i les seues fases 
- Processos de disseny de prototips 
- Estratègies de planificació de la construcció 
d’un prototip 
- Recursos materials i organitzatius amb 
criteris d’economia, seguretat i sostenibilitat 
- Eines i tècniques per a la construcció de 
prototips 
- Mètodes d’avaluació de prototips construïts 
-Emprenedoria, resiliència, perseverança i 
creativitat per a abordar problemes des d’una 
perspectiva interdisciplinaria
- Eines i màquines de taller

1.1. Identificar problemes tecnològics actuals, 
senzills i pròxims utilitzant els sabers bàsics 
fonamentals d’aquesta àrea per a entendre la 
necessitat o problema detectat. 

1.2. Resoldre de manera guiada problemes i 
desafiaments tecnològics quotidians seguint les 
fases del mètode de projectes per a generar i/o 
utilitzar productes que donen solució a la necessitat 
o problema identificat

1  Identificar i resoldre problemes 
tecnològics senzills aplicant el 
mètode de projectes, propi de 
l'enginyeria, executant, si és 
necessari, les seues fases 
característiques i utilitzant els 
mitjans tecnològics i digitals més 
adequats al context.

CCL1,CCL2,
CCL3, 
STEM2, CD1,
CD4,CPSAA4
, CE1,CD2
CCL1, 
STEM1, 
STEM3, CD3,
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, CE3, 
CC1
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B. Comunicación y difusión de ideas.
- Comunicació tècnica
- Elaboració de documentació tècnica i 
informació de projectes

 2.1 Fer cerques bàsiques en Internet segons criteris 
de qualitat, actualitat i fiabilitat de les fonts, com a 
punt de partida en qualsevol de les fases del procés 
de resolució de problemas tecnològics. 

2.2 Analitzar i seleccionar la información 
cientificotècnica obtinguda: destriar la més adequada
en funció de la faena i de la necessitat en cada 
ocasió. 

2.3 Utilitzar de manera segura la información 
cientificotècnica seleccionada per a superar els 
reptes tecnològics plantejats

2.4. Seguir i executar, amb la información obtinguda, 
un pla de treball individual o en grup cooperatiu 
coherent amb les característiques de la tasca.

2.5. Organitzar la informació aplicant tècniques 
d’emmagatzematge segur

2.6. Identificar problemes i riscos relacionats amb 
l’ús de la tecnologia i analitzar-los de manera ètica i 
crítica.

2 Buscar, obtindre, analitzar i 
seleccionar informació de manera 
fiable i segura per a poder 
gestionar el temps, els 
coneixements i els recursos 
disponibles a l'hora d'abordar 
reptes tecnològics, seguint un pla 
de treball realista

CCL1,
CCL5, 
STEM3, CD2,
CD3, 
CPSAA4, 
CE3

E Tecnología sostenible
- Implicacions de la tecnologia en la societat i
el medi ambient

7.1. Dissenyar solucions creatives en situacions 
obertes i incertes que sorgeixen en l’entorn.

7.2. Afrontar situacions d’incertesa senzilles amb una
actitud positiva, utilitzant el coneixement adquirit.

7.3. Reconéixer la importància del desenvolupament 
de la tecnologia com a eina per a l’avanç social i 
cultural de la humanitat.

7 Utilitzar la tecnologia posant-la al
servei del desenvolupament 
personal i professional, social i 
comunitari i proposant solucions 
creatives als grans desafiaments 
del món actual.

STEM2, 
STEM5, CD4,
CC4

Activitats: Exercicis del llibre, construcció d’un projecte d’una maqueta a escala de la Torre Eiffel amb cartó
Temporalització: 6 sessións
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Unitat 6: Expresió i comunicació de idees

Contenidos de la unidad
1. Per a què utilitzem el dibuix tècnic?
2. Què necessitem per a dibuixar?
3. Com s’utilitzen les eines de dibuix?
4. Quins dibuixos emplearem en els nostres projectes?
5. Normalització i Acotació
6. Com representem els objectes?

Situación de aprendizaje
Expresar ideas como solución a un problema utilizando lenguajes gráficos normalizados y los útiles adecuados

Sabers bàsics Criteris d’evaluació Competència específica Descriptors
operatius

A. Procés de resolució de problemas 

- Estratègies de recerca i filtració d’informació 
- Estratègies, tècniques i marcs de resolució 
de problemes i les seues fases 

1.1. Identificar problemes tecnològics actuals, 
senzills i pròxims utilitzant els sabers bàsics
fonamentals d’aquesta àrea per a entendre la 
necessitat o problema detectat. 

1.3 Utilitzar els mitjans tecnològics i digitals, eines i 
materials disponibles en la resolució
dels problemes o l’abordatge de reptes tecnològics 
plantejats en la vida quotidiana i gestionar de forma 
guiada com usar-los de manera adequada i 
sostenible. 

1 dentificar i resoldre problemes 
tecnològics senzills aplicant el 
mètode de projectes, propi de 
l'enginyeria, executant, si és 
necessari, les seues fases 
característiques i utilitzant els 
mitjans tecnològics i digitals més 
adequats al context.

CCL1, CCL3,
STEM2, 
CD1,
CPSAA4, 
CE1

B. Creació, expressió i comunicació.

- Comunicació tècnica
- Elaboració de documentació tècnica i 
informació de projectes
- Materials de dibuix i disseny 
- Sistemes de representació: dièdric, 
perspectiva 

5.3. Comunicar continguts, idees, opinions i punts 
de vista sobre qüestions tecnològiques en diferents
formats fent servir de manera correcta i coherent la
terminologia i la simbologia adequades.
 

5 Crear, expressar, comprendre i 
comunicar idees, opinions i 
propostes utilitzant
correctament els llenguatges i els 
mitjans propis de la tecnologia i la 
digitalització, tant en l'àmbit 
acadèmic com en el personal i 
social.

CCL1, CCL5,
STEM4, 
CD2, CD3, 
CC4, 
CCEC3, 
CCEC4
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- Croquis i esbossos com a elements 
d’informació d’objectes quotidians i industrials
- Normalització i simbologia en el dibuix 
tècnic: criteris de normalització, escales i 
acotació
- Dibuix assistit per ordinador en 2D i 3D per a
representar esquemes, circuits i objectes

Activitats: Exercicis del llibre, construcció d’un projecte d’una maqueta a escala de la Torre Eiffel amb cartó i decoració
Temporalització: 8 sessións
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Unitat 2: Materials d’us tècnic

Contenidos de la unidad

1. Materies primeres
2. Propietats dels materials
3. La fusta
4. Els metalls
5. Materials plàstics, tèxtils, pètris i ceràmics
6. Unions

Situación de aprendizaje
Escoger los materiales adecuados para los trabajos del taller a partir del conocimiento de sus propiedades

Sabers bàsics Criteris d’evaluació Competència específica Descriptors
operatius

A. Procés de resolució de problemas 

- Materials, productes i solucions 
tecnològiques
- Materials: la fusta, els materials de 
construcción i metalls 
.

1.3 Utilitzar els mitjans tecnològics i digitals, eines i 
materials disponibles en la resolució
dels problemes o l’abordatge de reptes tecnològics 
plantejats en la vida quotidiana i gestionar de forma
guiada com usar-los de manera adequada i 
sostenible. 
1.4 Fabricar objectes, prototips o models per 
manipulació i conformació de materials: emprar les 
eines i màquines adequades, aplicar els fonaments
d’estructures, mecanismes i. electricitat i respectar 
les normes de seguretat i salut bàsiques 
corresponents. 

1  dentificar i resoldre problemes 
tecnològics senzills aplicant el 
mètode de projectes, propi de 
l'enginyeria, executant, si és 
necessari, les seues fases 
característiques i utilitzant els 
mitjans tecnològics i digitals més 
adequats al context.

CCL3, CCL5, 
STEM3,
CD3, 
CPSAA3, 
CE1, CE3

3.1. Usar com cal l’eina de treball adequada per a 
la faena que s’ha de fer. 

3.2. Utilitzar i adaptar les eines digitals i aplicacions
de l’entorn d’aprenentatge a les pròpies 
necessitats.

3  Configurar, utilitzar i mantindre 
màquines, eines, aplicacions i 
sistemes digitals, fent una 
selecció idònia i un ús segur i 
adequat dels mateixos en funció 
de la tasca.

STEM2, 
STEM3, 
STEM5, CD5, 
CPSAA1, 
CE1, CE3, 
CCEC3, 
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3.3. Utilitzar els instruments tecnològics i digitals de
forma ajustada al propòsit, de manera que es 
respecten en tot moment les seues normes d’ús i 
conservació.
3.4. Respectar les normes de seguretat i higiene en
l’ús i manipulació de materials, màquines, eines, 
sistemes digitals, etc.

CCEC4,CPSA
A2

4.1. Analitzar els objectes, productes i solucions 
tecnològiques segons les seue característiques 
funcionals i la seua naturaleza estructura i 
aplicació.

4 Realitzar un ús responsable i 
sostenible dels objectes, 
materials, productes i solucions 
tecnològiques i digitals existents 
en el seu entorn, analitzant 
críticament les seues implicacions
i repercussions ambientals, 
socials i ètiques.

E. Tecnologia sostenible

- Implicacions de la tecnologia en la societat i 
el medi ambient
- L’energia: tipus, producció, transport i 
consum

7.1. Dissenyar solucions creatives en situacions 
obertes i incertes que sorgeixen en l’entorn.
7.2. Afrontar situacions d’incertesa senzilles amb 
una actitud positiva, utilitzant el coneixement 
adquirit.
7.3. Reconéixer la importància del 
desenvolupament de la tecnologia com a eina per a
l’avanç social i cultural de la humanitat

7 Utilitzar la tecnologia posant-la 
al servei del desenvolupament 
personal i professional, social i 
comunitari i proposant solucions 
creatives als grans desafiaments 
del món actual.

STEM2, 
STEM5, CD4, 
CC4

4.2. Considerar les implicacions per al medi i 
l’entorn derivades d’utilitzar element tecnològics, 
tant actuals com a mitjà i llarg termini.

4

Activitats: Exercicis del llibre, Projecte simples de fusta com un clauer, tangram...
Temporalització: 10 sessións. Aquesta unitat la començarem durant el primer trimestre però l’avaluarem al 2n 
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2n Trimestre

Unitat 3: Estructures

Contingut de la unitat
1. Què és una estructura?
2. Tipus d’esforços
3. Condicions que han de complir les estructures

Situación de aprendizaje
Conocer los principios básicos de las estructuras para aplicarlos en la construcción de soluciones tecnológicas que den respuesta a necesidades

Sabers bàsics Criteris d’evaluació Competència específica Descriptors
operatius

A. Procés de resolució de problemes 
- Estratègies de recerca i filtració d’informació 
- Estratègies, tècniques i marcs de resolució 
de problemes i les seues fases 
- Processos de disseny de prototips 
- Estratègies de planificació de la construcció 
d’un prototip 
- Recursos materials i organitzatius amb 
criteris d’economia, seguretat i sostenibilitat 
- Eines i tècniques per a la construcció de 
prototips 
- Mètodes d’avaluació de prototips construïts 
-Emprenedoria, resiliència, perseverança i 
creativitat per a abordar problemes des d’una 
perspectiva interdisciplinaria
- Estructures i esforços mecànics

1.1. Identificar problemes tecnològics actuals, 
senzills i pròxims utilitzant els sabers bàsics

fonamentals d’aquesta àrea per a entendre la 
necessitat o problema detectat. 

1.2. Resoldre de manera guiada problemes i 
desafiaments tecnològics quotidians seguint

les fases del mètode de projectes per a generar i/o 
utilitzar productes que donen solució a la necessitat 
o problema identificat. 

1.3 Utilitzar els mitjans tecnològics i digitals, eines i 
materials disponibles en la resolució

dels problemes o l’abordatge de reptes tecnològics 
plantejats en la vida quotidiana i gestionar de forma 
guiada com usar-los de manera adequada i 
sostenible. 

1.4 Fabricar objectes, prototips o models per 
manipulació i conformació de materials: emprar les 

1 STEM2, 
STEM3, 
STEM5, CD4, 
CD5, 
CPSAA1, 
CE1, CE3, 
CCEC3, 
CCEC4
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eines i màquines adequades, aplicar els fonaments 
d’estructures, mecanismes i. electricitat i respectar 
les normes de seguretat i salut bàsiques 
corresponents. 

E. Tecnologia sostenible

- Implicacions de la tecnologia en la societat i 
el medi ambient
- L’energia: tipus, producció, transport i 
consum

7.1. Dissenyar solucions creatives en situacions 
obertes i incertes que sorgeixen en l’entorn.
7.2. Afrontar situacions d’incertesa senzilles amb una
actitud positiva, utilitzant el coneixement adquirit.
7.3. Reconéixer la importància del desenvolupament 
de la tecnologia com a eina per a l’avanç social i 
cultural de la humanitat

7 STEM2, 
STEM5, CD4, 
CC4

Activitats: Exercicis del llibre, Projectes d’estructures amb diversos materials com paper o fideus
Anàlissis d’objectes
Procediments informàtics: Disseny d’objectes i impresió en 3D
Temporalització: 8 sessións.  
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Unitat 4: Mecanismes

Contingut de la unitat

1. Què són els mecanismes
2. Mecanismes de transmissió linial
3. Mecanismes de transmissió circular
4. Mecanismes de control de moviment

Situación de aprendizaje
Utilizar el movimiento como herramienta facilitadora del trabajo y aprender a modificarlo de acuerdo con las necesidades de cada situación

Sabers bàsics Criteris d’evaluació Competència
específica 

Descriptors
operatius

A. Procés de resolució de problemas 
- Estratègies de recerca i filtració d’informació 
- Estratègies, tècniques i marcs de resolució de problemes i 
les seues fases 
- Processos de disseny de prototips 
- Estratègies de planificació de la construcció d’un prototip 
- Recursos materials i organitzatius amb criteris d’economia, 
seguretat i sostenibilitat 
- Eines i tècniques per a la construcció de prototips 
- Mètodes d’avaluació de prototips construïts 
-Emprenedoria, resiliència, perseverança i creativitat per a 
abordar problemes des d’una perspectiva interdisciplinaria
- Màquines simples i mecanismos

1.1. Identificar problemes tecnològics actuals, senzills i pròxims

utilitzant els sabers bàsics

fonamentals  d’aquesta  àrea  per  a  entendre  la  necessitat  o

problema detectat. 

1.2.  Resoldre  de  manera  guiada  problemes  i  desafiaments

tecnològics quotidians seguint

les  fases  del  mètode  de  projectes  per  a  generar  i/o  utilitzar

productes  que  donen  solució  a  la  necessitat  o  problema

identificat. 

1.3 Utilitzar els  mitjans  tecnològics i  digitals,  eines i  materials

disponibles en la resolució

dels problemes o l’abordatge de reptes tecnològics plantejats en

la vida quotidiana i gestionar de forma guiada com usar-los de

manera adequada i sostenible. 

1.4  Fabricar  objectes,  prototips  o  models  per  manipulació  i

conformació  de  materials:  emprar  les  eines  i  màquines

adequades,  aplicar els  fonaments d’estructures,  mecanismes i.

electricitat i respectar les normes de seguretat i salut bàsiques

1 STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 
CD4, CD5, 
CPSAA1, 
CE1, CE3, 
CCEC3, 
CCEC4
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corresponents. 

E. Tecnologia sostenible

- Implicacions de la tecnologia en la societat i el medi 
ambient
- L’energia: tipus, producció, transport i consum

7.1. Dissenyar solucions creatives en situacions obertes i incertes

que sorgeixen en l’entorn.

7.2.  Afrontar  situacions  d’incertesa  senzilles  amb  una  actitud

positiva, utilitzant el coneixement adquirit.

7.3.  Reconéixer  la  importància  del  desenvolupament  de  la

tecnologia  com  a  eina  per  a  l’avanç  social  i  cultural  de  la

humanitat

7 STEM2, 
STEM5, 
CD4, CC4

Activitats: Exercicis del llibre, Projectes de mecanismes mòbils (papallona, saltibanki....)
Anàlissis d’objectes
Procediments informàtics: Disseny de mecanismes simples i impresió en 3D
Temporalització: 10 sessións. Aquesta unitat la començarem durant el 2n trimestre però l’avaluarem al 3r depenent del que pugam avançar. 
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3r Trimestre

Unitat 5: Circuits elèctrics i electrònics

Contingut de la unitat

1. La electricitat
2. Circuits elèctrics
3. Magnituts elèctriques
4. Llei d’Ohm
5. LED’s

Situación de aprendizaje
Conocer el mundo real a través de distintos montajes de circuitos físicos y simulados

Sabers bàsics Criteris d’svaluació Competència
específica 

Descriptors
operatius

A. Procés de resolució de problemas 
- Estratègies de recerca i filtració d’informació 
- Estratègies, tècniques i marcs de resolució de problemes i 
les seues fases 
- Processos de disseny de prototips 
- Estratègies de planificació de la construcció d’un prototip 
- Recursos materials i organitzatius amb criteris d’economia, 
seguretat i sostenibilitat 
- Eines i tècniques per a la construcció de prototips 
- Mètodes d’avaluació de prototips construïts 
-Emprenedoria, resiliència, perseverança i creativitat per a 
abordar problemes des d’una perspectiva interdisciplinaria
- Electricitat i electrónica

1.1. Identificar problemes tecnològics actuals, senzills i 
pròxims utilitzant els sabers bàsics

fonamentals d’aquesta àrea per a entendre la necessitat o 
problema detectat. 

1.2. Resoldre de manera guiada problemes i desafiaments 
tecnològics quotidians seguint

les fases del mètode de projectes per a generar i/o utilitzar 
productes que donen solució a la necessitat o problema 
identificat. 

1.3 Utilitzar els mitjans tecnològics i digitals, eines i 
materials disponibles en la resolució

dels problemes o l’abordatge de reptes tecnològics 
plantejats en la vida quotidiana i gestionar de forma guiada
com usar-los de manera adequada i sostenible. 

1.4 Fabricar objectes, prototips o models per manipulació i 

1 STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 
CD4, CD5, 
CPSAA1, 
CE1, CE3, 
CCEC3, 
CCEC4
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conformació de materials: emprar les eines i màquines 
adequades, aplicar els fonaments d’estructures, 
mecanismes i. electricitat i respectar les normes de 
seguretat i salut bàsiques corresponents. 

E. Tecnologia sostenible

- Implicacions de la tecnologia en la societat i el medi 
ambient
- L’energia: tipus, producció, transport i consum

7.1. Dissenyar solucions creatives en situacions obertes i 
incertes que sorgeixen en l’entorn.

7.2. Afrontar situacions d’incertesa senzilles amb una 
actitud positiva, utilitzant el coneixement adquirit.

7.3. Reconéixer la importància del desenvolupament de la 
tecnologia com a eina per a l’avanç social i cultural de la 
humanitat

7 STEM2, 
STEM5, 
CD4, CC4

4.3. Comparar i valorar els productes digitals utilitzats per a
fer front als desafiaments tecnològics susceptibles de 
millorar la qualitat de vida personal i col·lectiva tant en 
l’àmbit

acadèmic com en el personal.

4

Activitats: Exercicis del llibre, Muntatges de circuits mot bàsics amb piles, clips i leds i joc de pols
Procediments informàtics: Simulació de circuits elèctrics
Temporalització: 10 sessións.
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Unitat 7: Programació i Pensament computacional.

Contingut de la unitat

1. Programació amb Scratch
2. Programació d’aplicacions per a mòbils amb App Inventor
3. Muntatge de robots

Situación de aprendizaje
Resolver problemas de la vida diaria estableciendo algoritmos y codificándolos en lenguajes de programación sencillos

Sabers bàsics Criteris d’avaluació Competència
específica 

Descriptors
operatius

A. Procés de resolució de problemas 

- Estratègies de recerca i filtració d’informació 
- Estratègies, tècniques i marcs de resolució de problemes i les 
seues fases 

 1.1. Identificar problemes tecnològics actuals, senzills
i pròxims utilitzant els sabers bàsics
fonamentals d’aquesta àrea per a entendre la 
necessitat o problema detectat. 

1 CCL1, CCL3,
STEM2, 
CD1,
CPSAA4, 
CE1

C. Pensament computacional, programació, control i robòtica 

- Representació de problemes per mitjà del modelatge
- Abstracció, seqüenciació, algorítmica i la seua representació amb
llenguatge natural i diagrames de flux
- Sostenibilitat i inclusió com a requisits del disseny de programari 
- Introducció a la programació per blocs: composició de les 
estructures bàsiques i encaix de blocs
- Estructures de control del flux del programa. Bucles 
- Variables, constants, condicions i operadors 
- Elaboració de programes informàtics senzills 
- Muntatge de robots: tipus, graus de llibertat i característiques 
tècniques 
- Implicacions socials de la robòtica, la intelligència artificial i la 
Internet de les coses 
- Autoconfiança i iniciativa. L’error, la reavaluació i la depuració 
com a part del procés d’aprenentatge

6.1. Analitzar problemes senzills mitjançant 
l’abstracció i modelització de la realitat.
6.2. Resoldre problemes de manera individual, 
utilitzant els algoritmes i les estructures de
dades necessàries.
6.3. Programar aplicacions senzilles usant un entorn 
per a l’aprenentatge de programació
basat en blocs.
6.4. Automatitzar objectes o màquines, amb connexió 
a Internet, per mitjà de l’anàlisi i la programació bàsica
de sistemes de control

6 CCL2, CP2, 
STEM1, 
STEM3, 
CD1, CD2, 
CD5, 
CPSAA4, 
CE1, CE3, 
CPSAA5, 
CPSAA1
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Activitats: Analitzar i modificar jocs amb Scratch
Temporalització: 12 sessións.
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8. Programació Tecnologia 2n d’ESO

1r Trimestre

Unitat 1. Procés de resolució de problemes tecnològics.

Contingut de la unitat

1. La tecnologia com a fusió de ciència i tècnica. Ingredients de la tecnologia.
2. Fases del procés tecnològic.
3. L’aula taller i el treball en grup.
4. Normes d’higiene i seguretat a l’aula taller.
5. La memòria d’un projecte.
6. Anàlisi d’objectes: formal, tècnic, funcional i socioeconòmic.

Sabers bàsics Criteris d’avaluació Competència
específica 

Descriptors
operatius

1. Comprendre la funció de la tecnologia i la importància que té
en el desenvolupament de la civilització.

2. Conéixer el procés tecnològic i les fases corresponents.
3. Resoldre  problemes  senzills  a  partir  de  la  identificació  de

necessitats  en  l’entorn  i  respectant  les  fases  del  projecte
tecnològic.

4. Identificar necessitats, estudiar idees, desenvolupar solucions i
construir objectes que resolguen problemes senzills.

5. Entendre i assimilar la manera de funcionar de l’aula taller i
l’activitat de l’àrea.

6. Reconéixer i respectar les normes d’higiene i seguretat a l’aula
taller.

7. Analitzar un objecte tecnològic de manera ordenada, atenent
els factors formals, tècnics, funcionals i socioeconòmics.

8. Desmuntar objectes, analitzar-ne les parts i la funció 

1. Identificar i resoldre problemes comuns de 
l’entorn, seguint de manera ordenada les fases 
del procés tecnològic.

2. Preparar la documentació associada al seguiment
del projecte en totes les fases.

3. Treballar en equip, valorant i respectant les idees i
les decisions alienes i assumint amb 
responsabilitat les tasques individuals.

4. Reconéixer i respectar les normes d’higiene i 
seguretat a l’aula taller.

5. Analitzar objectes tecnològics tenint en compte els
aspectes formal, tècnic, socioeconòmic i 
funcional.

6. Analitzar els efectes de l’ús de la tecnologia sobre
el medi ambient.

1, 2 ,7 CCL1,
CCL5, 
STEM3, 
CD2, CD3, 
CPSAA4, 
CE3
STEM2, 
STEM5, 
CD4, CC4
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corresponent.
Temporalització: 6 sessions
Activitats: Disseny d’un cotxe elèctric amb comandament
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Unitat 2. Tècniques d’expressió i comunicació.

Contingut de la unitat

1. Dibuix tècnic. Concepte i utilitat com a mitjà d’expressió d’idees tècniques.
2. Materials i instruments bàsics de dibuix: suports (tipus i característiques), llapis (duresa i aplicacions), cartabó, escaire, compàs, regle i transportador

d’angles.
3. Traçats bàsics de dibuix tècnic: paral·lelisme i perpendicularitat, angles principals.
4. Esbós i croquis com a elements d’expressió i d’ordenació d’idees.
5. Escales d’ampliació i de reducció.
6. Introducció a la representació de vistes principals (alçat, planta i perfil) d’un objecte.
7. Tipus de perspectives principals.
8. Normalització i acotació.

Sabers bàsics Criteris d’avaluació Competènci
a específica 

Descriptors
operatius

1. Expressar idees tècniques per mitjà del dibuix utilitzant codis que
expliquen i estructuren la informació que es vol transmetre.

2. Manejar  amb  desimboltura  traçats  bàsics  de  dibuix  tècnic,  i
també les eines i els estris necessaris per a fer-los.

3. Conéixer distintes varietats de representació d’objectes en què
s’alterna  l’ús  de  vistes  o  de  perspectives  d’acord  amb  les
necessitats d’expressió.

4. Valorar la importància del dibuix tècnic com a mitjà d’expressió i
comunicació en l’àrea de les tecnologiesConéixer i fer servir amb
correcció les eines i els materials propis del dibuix tècnic.

5. Fer traçats geomètrics bàsics amb precisió i pulcritud.
6. Dibuixar a mà alçada esbossos i croquis d’objectes senzills en

dues dimensions i en tres.
7. Distingir  les diferents vistes ortogonals d’un objecte, identificar

amb correcció les cares visibles des de cada punt.
8. Representar adequadament les projeccions dièdriques principals

d’un objecte.
9. Fer servir escales d’ampliació i  de reducció, i  comprendre’n el

concepte.

1. Conéixer i fer servir amb correcció les eines i els
materials propis del dibuix tècnic.

2. Fer  traçats  geomètrics  bàsics  amb  precisió  i
pulcritud.

3. Dibuixar  a  mà  alçada  esbossos  i  croquis
d’objectes senzills en dues dimensions i en tres.

4. Distingir  les  diferents  vistes  ortogonals  d’un
objecte,  identificar  amb  correcció  les  cares
visibles des de cada punt.

5. Representar  adequadament  les  projeccions
dièdriques principals d’un objecte.

6. Fer  servir  escales  d’ampliació  i  de  reducció,  i
comprendre’n el concepte.

7. Utilitzar correctament els diferents tipus de línies
normalitzats per al dibuix tècnic.

8. Acotar  correctament  peces  planes  i
tridimensionals.

1, 5 CCL1, 
CCL3, 
STEM2, 
CD1,
CPSAA4, 
CE1, CCL5, 
STEM4, 
CD2, CD3, 
CC4, 
CCEC3, 
CCEC4
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10. Utilitzar correctament els diferents tipus de línies normalitzats per
al dibuix tècnic.

11. Acotar correctament peces planes i tridimensionals.
Temporalització: 4 sessions
Activitats: Construcció de figures bàsiques de paper i dibuixar les vistes. Continuació del disseny d’un cotxe elèctric amb comandament 

IES LES FOIES Benigànim Toni Benavent 41



Programació didàctica 22-23
Departament de Tecnologia

Unitat 3. Mecanismes.

Contingut de la unitat

1. Conéixer els mecanismes bàsics de transmissió i de transformació del moviment, i també les aplicacions que tenen.
2. Identificar mecanismes simples en màquines complexes i explicar-ne el funcionament en el conjunt.
3. Resoldre problemes senzills i calcular la relació de transmissió quan siga possible.
4. Utilitzar simuladors per a recrear la funció d’operadors en el disseny de prototips.
5. Dissenyar i construir maquetes de mecanismes simples i conjunts de mecanismos de transmissió i de transformació.
6. Valorar la importància dels mecanismes en el funcionament de màquines habituals.

Sabers bàsics Criteris d’avaluació Competència
específica 

Descriptors
operatius

1. Conéixer els mecanismes bàsics de transmissió i de 
transformació del moviment, i també les aplicacions que tenen.

2. Identificar mecanismes simples en màquines complexes i 
explicar-ne el funcionament en el conjunt.

3. Resoldre problemes senzills i calcular la relació de transmissió 
quan siga possible.

4. Utilitzar simuladors per a recrear la funció d’operadors en el 
disseny de prototips.

5. Dissenyar i construir maquetes de mecanismes simples i 
conjunts de mecanismos de transmissió i de transformació.

6. Valorar la importància dels mecanismes en el funcionament de 
màquines habituals.

1. Identificar en màquines complexes els 
mecanismes simples de transformació i de 
transmissió del moviment que les componen i 
explicar-ne el funcionament en el conjunt.

2. Resoldre problemes senzills i calcular la relació 
de transmissió en els casos en què calga.

3. Dissenyar maquetes amb diferents operadors 
mecànics, construir-ne i manejar-ne.

1, 7 CCL1, CCL3,
STEM2, 
CD1,
CPSAA4, 
CE1

Temporalització: 11 sessions. Este bloc el començarem en el 1r trimestre però continuarà i s’avaluarà al 2n trimestre.
Activitats: Fer càlculs de sistemes de palanca i palanquins i comprovar-ho amb un sistema real. Construcció del prototip dissenyat del cotxe.
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2r Trimestre

Unitat 4. Electricitat i electrònica.

Contingut de la unitat

1. Corrent elèctric. Circuits elèctrics. Esquemes de circuits elèctrics.
2. Elements d’un circuit elèctric: generadors, receptors i elements de control i protecció. Instruments de mesura.
3. Efectes del corrent elèctric: calor, llum i moviment. Efectes electromagnètics.
4. Magnituds elèctriques. Llei d’Ohm. Aplicacions de la llei d’Ohm.
5. Obtenció i transport d’electricitat.
6. Normes de seguretat en treballar el corrent elèctric.
7. Circuits en sèrie i en paral·lel.

Sabers bàsics Criteris d’avaluació Competència
específica 

Descriptors
operatius

1. Identificar els elements principals d’un circuit senzill i distingir la
funció de cada un d’aquests elements.

2. Comprendre  el  funcionament  pràctic  del  corrent  elèctric  i
conéixer-ne les propietats i els efectes.

3. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques relacionades
amb l’electricitat utilitzant la simbologia i el vocabulari adequats.

4. Conéixer els efectes aprofitables de l’electricitat i les maneres
d’utilitzar-los.

5. Muntar circuits simples en sèrie i  en paral·lel,  fent les unions
amb lògica i pulcritud, i construir elements per a incloure’ls-hi.

6. Analitzar,  dissenyar,  elaborar  i  manipular  de  manera  segura
materials, objectes i circuits elèctrics senzills.

7. Conéixer, valorar i respectar les normes de seguretat per a fer
servir l’electricitat

8. Construcció de mecanismes simples concatenats.

1. Analitzar, dissenyar i muntar circuits elèctrics 
senzills utilitzant la simbologia adequada.

2. Usar el polímetre per a fer mesures de voltatge,
d’intensitat i de resistència.

3. Fer càlculs de magnituds utilitzant la llei d’Ohm.
4. Analitzar i valorar els efectes de l’energia 

elèctrica en el medi ambient.
5. Descriure diverses maneres d’obtenir 

l’electricitat i de transportar-la.
6. Conéixer i aplicar la capacitat de conversió de 

l’energia elèctrica en altres manifestacions 
energètiques (llum, calor, electromagnetisme).

7. Conéixer quines mesures de seguretat cal 
adoptar en fer servir o manipular aparells 
elèctrics.

1, 4 ,7 CCL1, CCL3,
STEM2, 
CD1,
CPSAA4, 
CE1

Temporalització: 11 sessions
Activitats: Construcció del cotxe i el comandament. Concurs de vehicle més ràpid i millor disseny.
Construcció de mecanismes simples concatenats.
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3r Trimestre

Unitat 5. Materials d’ús tècnic.

Contingut de la unitat

1. Matèries primeres, materials i productes tecnològics.
2. Classificació de les matèries primeres segons l’origen.
3. Obtenció i aplicacions dels materials d’ús tècnic.
4. Propietats (físiques, químiques i ecològiques) dels materials.

Sabers bàsics Criteris d’avaluació Competència
específica 

Descriptors
operatius

1. Classificar les matèries primeres atenent-ne l’origen.
2. Conéixer la procedència i les aplicacions dels distints materials 

(fusta, metalls, plàstics, tèxtils, ceràmics i petris) utilitzats en la 
indústria per a elaborar productes.

3. Conéixer les propietats bàsiques dels materials (físiques, 
químiques i ecològiques) i els factors que influeixen a l’hora de 
triar-los en un producte tecnològic determinat.

4. Valorar la importància dels materials en el desenvolupament 
tecnològic i, al seu torn, l’impacte mediambiental produït per 
l’explotació dels recursos naturals.

5. Conéixer els beneficis del reciclatge de materials i adquirir hàbits 
de consum que permeten estalviar matèries primeres.

1. Diferenciar els conceptes de matèria primera, 
material i producte tecnològic.

2. Classificar les matèries primeres atenent-ne 
l’origen.

3. Conéixer la procedència i les aplicacions dels 
distints materials utilitzats en la industria per a 
elaborar productes.

4. Identificar les propietats (físiques, químiques i 
ecològiques) dels materials d’ús quotidià.

5. Relacionar les propietats dels materials amb la 
fabricació de productes tecnològics.

6. Valorar l’impacte mediambiental derivat de 
l’activitat tecnològica i adquirir hàbits de consum 
que afavorisquen el medi ambient.

1, 3, 4, 7 CCL1, CCL3,
STEM2, 
CD1,
CPSAA4, 
CE1

Temporalització: 8 sessions
Activitats: Projectes d'ingeni metal·lics
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Unitat 6. L’Energia

Contingut de la unitat

1. Concepte d’energia. Unitats d’energia.
2. Formes d’energia: mecànica, nuclear, tèrmica, química, elèctrica, electromagnètica, sonora.
3. Transformacions de l’energia. Principi de conservació.
4. Potència.
5. Fonts d’energia: classificació general. Energies renovables (hidràulica, solar, eòlica, oceànica, geotèrmica, biomassa, residus sòlids urbans) i no 

renovables (energia nuclear i combustibles fòssils). Avantatges i inconvenients.
6. Combustibles fòssils: petroli, carbó i gas natural. Producció, extracció, emmagatzematge, transport, distribució i usos. Repercussions mediambientals

Sabers bàsics Criteris d’avaluació Competència
específica 

Descriptors
operatius

1. Conéixer els distints tipus d’energia i les transformacions que 
experimenta.

2. Diferenciar les diverses fonts d’energia i classificar-les en 
renovables i no renovables.

3. Identificar els problemes mediambientals derivats de l’explotació
dels recursos energètics naturals i de l’activitat tecnològica.

4. Determinar la constitució i el funcionament de les principals 
màquines tèrmiques: màquina de vapor, la turbina, motor de 
combustió interna i turborreactor.

5. Construir una màquina senzilla capaç de transformar energia.

1. Identificar les diverses manifestacions de 
l’energia i descriure’n els procesos de 
transformació.

2. Classificar les distintes fonts d’energia en 
renovables i no renovables.

3. Descriure els processos d’obtenció i d’utilització 
d’energia a partir dels combustibles fòssils: 
carbó, petroli i gas natural.

4. Conéixer els avantatges i els inconvenients de 
les fonts d’energia i determinar els problemas 
mediambientals derivats de l’explotació dels 
recursos energètics naturals i de l’activitat 
tecnològica.

5. Distingir les parts i descriure el funcionament 
d’una màquina de vapor, d’un motor de 
combustió interna, d’una turbina i d’un reactor.

1, 4 ,6 CCL1, CCL3,
STEM2, 
CD1,
CPSAA4, 
CE1

Temporalització: 6 sessions
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9. Programació Tecnologia 3r d’ESO

9.1. Taller d’aprofundiment

Aquesta materia és eminentment pràctica, pel que es farà un repàs de conceptes bàsics profundizant en 
l’expressió gràfica, electricitat i electrònica, normes de seguretat al taller, màquines i eines.

SABERS BÀSICS

A. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

- Estrategias de búsqueda y filtrado de información.
- Procesos de diseño de prototipos.
- Estrategias de planificación de la construcción de un prototipo.
- Herramientas y técnicas para la construcción de prototipos.

B. EINES I MÀQUINES DE TALLER

- Máquinas del taller de Tecnología.
- Normas de seguridad e higiene del aula-taller.
- Riesgos derivados del manejo de herramientas, máquinas y materiales.
- Elementos y medidas de protección en el taller.
- Criterios de reducción de riesgos en el taller.
- Criterios de actuación y primeros auxilios en caso de accidente.
- Manejo de máquinas y herramientas para trabajar los plásticos
- Mantenimiento de las máquinas y herramientas.

C. MATERIALES, PRODUCTOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS.

- Estrategias para el análisis morfológico, funcional y propuestas de mejora de productos y sistemas tecnológicos.
- Materiales: la madera, los materiales de construcción, metales y plásticos.

 Técnicas de manipulación y mecanizado de plástico.

- Electricidad y electrónica.
 Magnitudes eléctricas: definición y elementos de medida.

 Circuitos eléctricos: interpretación, diseño y aplicación en proyectos.

 Ley de Ohm: análisis de circuitos eléctricos de corriente continua.

 Simbología y diseño de circuitos eléctricos de corriente continua.

 Asociaciones básicas de generadores y receptores eléctricos en corriente continua

 Programas informáticos de simulación de circuitos eléctricos.

 Electrónica analógica: componentes básicos y simbología.

 Análisis y montaje de circuitos electrónicos elementales.

 Simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.

D. CREACIÓN, EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN
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- Comunicación técnica.
 Documentación técnica: formatos, vocabulario apropiado.

 Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica sobre proyectos

desarrollados.
 Propiedades textuales en situaciones comunicativas relativas a la tecnología y la digitalización: adecuación,

coherencia y cohesión
 Técnicas para la exposición pública de proyectos desarrollados.

 Respeto en el uso del lenguaje: uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio.

- Elaboración de documentación técnica e información de proyectos.
 Herramientas de creación y edición digital en línea. Instalación, configuración y uso responsable 

 Uso de estilos, tablas e índices en documentos de texto .

- Sistemas de representación.
 Croquis y bocetos como elementos de información de objetos cotidianos e industriales.

 Normalización y simbología en dibujo técnico: criterios de normalización, escalas y acotación.

E. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE

- Implicaciones de la Tecnología en la sociedad y medio ambiente.
 Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia 

 Breve historia del desarrollo tecnológico.

 Logros del desarrollo científico y técnico.

 Aprovechamiento sostenible de materias primas y recursos naturales.

 Hábitos que potencien el desarrollo sostenible 

 Implicaciones de la tecnología en el desarrollo social.

 Contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Valoración crítica.

 El desarrollo del transporte, las comunicaciones, el tratamiento y la transmisión de la información.

 Consumo responsable de equipamiento informático.

 Impacto ambiental de la actividad tecnológica y la explotación de recursos

 Técnicas de tratamiento y reciclaje de residuos 

 Selección de recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y sostenibilidad para

 la resolución de problemas tecnológicos
- La energía: tipos, producción, transporte y consumo

 Producción de las distintas formas de energía.

 Impacto sobre el medio ambiente.

 Transporte de la energía eléctrica, carbón, petróleo, gas natural.

 Técnicas de ahorro energético.

 Energías alternativas.

1r Trimestre

Bloc 1. Procés de resolució de problemes tecnològics.

• Documents tècnics necessaris per a elaborar un projecte.
• Disseny, planificació i construcció de prototips per mitjà de l’ús de materials, ferramentes i

tècniques estudiades.
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• Ús de full de càlcul i ferramentes gràfiques per a l’elaboració, desenrotllament i difusió del
projecte.

• Anàlisi  i  valoració de les condicions de l’entorn de treball.  Aplicació de les normes de
seguretat a l’aula taller.

Temporalització: 4 sessions

Bloc 2. Tècniques d’expressió i comunicació.

• Sistemes senzills  de representació.  Vistes i  perspectives.  Proporcionalitat  entre dibuix i
realitat. Escales. Acotació.

• Metrologia i instruments de mesura de precisió: calibre i micròmetre. Coneixement i ús dels
dits instruments de mesura.

Temporalització: 7 sessions

2n Trimestre

Bloc 3 Electricitat i electrònica.

• Llei d’Ohm. Potència i energia elèctrica.
• Circuit en sèrie, paral·lel i mixt.
• Corrent continu i corrent altern. Estudi comparat.
• Aparells  de  mesura:  voltímetre,  amperímetre  i  polímetre.  Realització  de  mesuraments

senzills.
• Muntatge de circuits característics.

Temporalització: 10 sessions.

3r Trimestre

Bloc 4. Energia i la seua transformació.

• Energia elèctrica: generació, transport i distribució.
• Centrals. Descripció i tipus de centrals hidroelèctriques, tèrmiques i nuclears. Tractaments

dels residus.
• Energies  renovables:  sistemes  tècnics  per  a  l’aprofitament  de  l’energia  eòlica,  solar,

mareomotriu i de la biomassa. Importància de l’ús d’energies alternatives.
• Energia  i  medi  ambient.  Eficiència  i  estalvi  energètic.  Impacte  mediambiental  de  la

generació, transport, distribució i ús de l’energia.

Temporalització: 10 sessions

Al taller es realitzaràn diversos projectes: Maqueta d’una vivenda amb porta de garatge 
automàtica. Ampliació amb un tendal, il·luminació de l’habitatge, sensors d’ultrasò...
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9.2. Intel·ligència artificial, programació i robòtica

Aquesta materia és optativa en 3r d’ESO

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre
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10. Programació Tecnologia 4t d’ESO

10.1. Tecnologia 4t d’ESO (Matemàtiques aplicades)
Aquesta materia va a tindre un caracter principalment pràctic per les caracteristiques de l’alumnat, estudiant 
els conceptes i sabers bàsics per a aconseguir les competències marcades per la legislació vigent a aquesta
etapa, la LOMCE

1r Trimestre

Bloc 1. Tècniques d’expressió i comunicació

• Disseny assistit per ordinador: dibuix en dos dimensions. Realització de dibuixos senzills.

Temporalització: 2 sessions
Projecte: Realització d’una maqueta automatitzada amb controlador Arduino i diversos sensors

Bloc 2 Instal·lacions en habitatges

• Anàlisi dels elements que configuren les instal·lacions d’un habitatge i el seu funcionament:
electricitat,  aigua  sanitària,  evacuació  d’aigües,  sistemes  de  calefacció,  gas,  aire
condicionat, domòtica i altres instal·lacions.

• Connexions, components, normativa, simbologia, anàlisi, disseny i muntatge en equip de
models senzills d’estes instal·lacions. Utilització de simuladors informàtics.

• Estudi de factures domèstiques.
• Concepte d’arquitectura bioclimàtica per a l’aprofitament energètic.

Temporalització: 10 sessions
Projecte: Continuació del projecte començat
Activitats: Visites a les principals instal·lacions de suministrament d’aigua potable i a la central depuradora 
d’aigues per completar el circuit del recorregut de l’aigua que consumim

2n Trimestre

Bloc 3. Electricitat i electrònica

• Descripció i anàlisi de sistemes electrònics per blocs: entrada, eixida i procés. Components
electrònics. Circuits integrats simples. Dispositius d’entrada: interruptors, resistències que
varien  amb la  llum i  la  temperatura.  Dispositius  d’eixida:  brunzidor,  relé,  LED i  altres.
Aplicacions en muntatges senzills.

• Tècniques de muntatge i connexió de circuits electrònics.
• Electrònica digital. Aplicació de l’àlgebra de Boole a problemes tecnològics bàsics. Portes

lògiques: simbologia.
• Ús de simuladors per a analitzar el comportament dels circuits electrònics.

Temporalització: 10 sessions
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Projecte: Continuació del projecte començat i ampliació amb sensors més complexes per poder controlar 
els automatismes de forma inalàmbrica
Activitats: Visita a una subestaciò elèctrica

Bloc 4. Control i robòtica

• Experimentació  amb sistemes  automàtics,  sensors,  reguladors  i  actuadors.  Aplicacions
pràctiques. Concepte de realimentació.

• Ús de l’ordinador com a element de programació i control. Llenguatges de control.
• Disseny  i  construcció  de  sistemes  automàtics  i  desenrotllament  de  programes  per  a

controlar-los.
• Treball  amb  simuladors  informàtics  per  a  comprovar  el  funcionament  dels  sistemes

dissenyats.

Temporalització: 7 sessions
Projecte: Continuació del projecte 

3r Trimestre

Bloc 5. Tecnologies de la comunicació. Internet

• Descripció dels sistemes de comunicació amb fils i sense fil i els seus principis tècnics, per
a transmetre so, imatge i dades. Exemples pràctics.

• Comunicació sense fil: senyal modulador i portador.
• Comunicació per satèl·lit i telefonia mòbil. Descripció i principis tècnics.
• Sistemes de posicionament global. Descripció i principis tècnics.
• Grans  xarxes  de  comunicació  de  dades.  Perspectiva  de  desenrotllament.  Control  i

protecció de dades.
• Internet: principis tècnics del seu funcionament (protocols lògics i  infraestructura física).

Connexions a Internet. Tipus.
• Utilització racional de tecnologies de la comunicació d’ús quotidià.

Temporalització: 4 sessions
Projecte: Control del projecte construït mitjançant una aplicació des de una pàgina Web i App Inventor

Bloc 6. Pneumàtica i hidràulica

• Descripció i  anàlisi  dels sistemes hidràulics i  pneumàtics, dels seus components i  dels
principis físics de funcionament.

• Disseny i  simulació  amb programes informàtics  de  circuits  bàsics,  utilitzant  simbologia
especifica. Exemples d’aplicació en sistemas industrials.

• Muntatges senzills.

Temporalització: 8 sessions
Projecte: Construcció d’una maqueta d’un braç hidràulic sencill
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10.2. Tecnologia 4t d’ESO (Matemàtiques acadèmiques)

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre
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11. Programació Tecnologia 1r Batxiller

1r Trimestre

PROFESSOR/A: OSCAR MOLTO GRUP: 1 BAT NIVELL/ETAPA:  1BAT

Matèria/assignatura: TECNOLOGIA I INGENIERIA 1 BAT TRIMESTRE: PRIMER (44 sessions)

BLOC 1 :MATERIALS I PROJECTE PART 1 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES: Seleccionar materials i elaborar 
estudis d'impacte, aplicant criteris tècnics i de sostenibilitat per a 
fabricar productes de qualitat que donen resposta a problemes i 
tasques plantejats, des d'un enfocament responsable i ètic.

Unitats temporització Espais d’aprenentatge Materials i recursos
Activitats a partir
de les situacions
d’aprenentatge

Instruments
d’avaluació

1. Materials d´ús tècnic i les seves
propietas 8 sessions Aula taller

Presentació
Vídeos i 
aules

 Coneixements previs  Examen, recollida de 
exercicis

2. Disseny assistit per ordinador 4 sessions Aula informàtica
Presentació 
Ordinador aula
librecad

Activitats diverses Entrega plànol

3. projecte disseny d´un parking 
automatitzat mitjançant Arduino 
primera part

24 sessions Aula informàtica, aula taller
Presentació 
Ordinador aula

Activitats diverses Observació del 
projecte

4. programació per blocks 
impressora 3d

4 sessions Aula informàtica Ordinador impressora Activitats diverses
Entrega activitats

5. Metalls, plàstics, fibres tèxtils 
i altres materials

4 sessions  Aula taller  Videos, fotocopies
Activitats  prova 
escrita
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2n Trimestre

3r Trimestre
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