COMPETÈNCIES
CB-7 Coneix i descriu algunes aplicacions importants
de les màquines en l'entorn proper.

noms alumnes

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA UNITAT DIDÀCTICA 5. MÀQUINES I MECANISMES

CB-7 Identifica transformacions de l'entorn produïdes
per les màquines
CB-8 Sap valorar la importància que tenen i han tingut,
les màquines en la nostra societat.
CB-8 Utilitza les màquines i equips, de l'aula, de forma
responsable.
CB-3 Sap fer recerca d'informació a través de la xarxa.
CB-3 Utilitza correctament programes de simulació de
muntatges i analitza el funcionament i
característiques.
CB-3 Analitza i descriu els components i de sistemes
de transmissió del moviment simulats.
CB-4 Resol, amb eines matemàtiques, càlculs de:
Treball, Potència, Rendiment, Relació de
transmissió i velocitats, de màquines i
mecanismes.
CB-4 Sap resoldre, amb arguments conceptuals,
qüestions d'exercicis de càlcul sense valors
numèrics
CB-1 Fa una lectura comprensiva d'un text sobre
màquines i respon a qüestions plantejades.
CB-1 Sap resoldre, amb arguments, qüestions
d'exercicis de càlcul sense valors numèrics
CB-5 Utilitza part dels programes de simulació, com a
instrument, per aprendre de forma autònoma
CB-1 Comunicativa,lingüística i audiovisual
CB-4 Matemàtica
CB-7 Coneixement i interacció amb mon físic
VALORACIONS: de 0 a 6

CB-2
CB-5
CB-8

Artística i cultural
Aprendre a aprendre
Social i ciutadana

0, 1 i 2= Insuficient

3= Suficient

CB-3
CB-6

4= Bé

Tractament de la informació i digital
Autonomia i iniciativa personal

5= Notable

6= Excel·lent

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA UNITAT DIDÀCTICA 4. ESTRUCTURES.

COMPETÈNCIES
CB-7 Reconeix i classifica estructures de l'entorn
proper.
CB-7 Analitza, des de la tecnologia, estructures i els
seus components
CB-7 Analitza i descriu els esforços a que estan
sotmesos els elements de les estructures.
CB-4 Utilitza correctament el SMD, en mesures de
longituds.
CB-4 Treballa amb figures geomètriques per realitzar
estructures estables i inestables.
CB-1 Fa una lectura comprensiva d'un text sobre
estructures i respon a qüestions plantejades.
CB-3 Presenta, de forma correcta i en termini
determinat, dossiers sobre els muntatges
realitzats.
CB-5 Fa muntatges d'estructures senzilles, per analitzar
i identificar els esforços dels seus components
CB-1 Comunicativa,lingüística i audiovisual
CB-4 Matemàtica
CB-7 Coneixement i interacció amb mon físic
VALORACIONS: de 0 a 6

CB-2
CB-5
CB-8

Artística i cultural
Aprendre a aprendre
Social i ciutadana

0, 1 i 2= Insuficient

3= Suficient

CB-3
CB-6

4= Bé

Tractament de la informació i digital
Autonomia i iniciativa personal

5= Notable

6= Excel·lent

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA UNITAT DIDÀCTICA 3. DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR.

CB-7
CB-7
CB-7
CB-8
CB-8
CB-3
CB-3
CB-4
CB-4
CB-1
CB-1
CB-5
CB-2
CB-6
CB-1
CB-4
CB-7

COMPETÈNCIES
Ha
adquirit
coneixements
sobre
processos,sistemes i entorns tecnològics
Desenvolupa destreses i habilitats tècniques per
manipular objectes.
Te competències per a fer un ús responsable dels
recursos tecnològics.
Aplica els coneixements propis de la tecnologia
en treballs individuals i col·lectius
Sap prendre decisions, tenint en compte els
avenços tècnics
Processa, elabora, emmagatzema i difon la
informació a través de les TIC
Utilitza amb destresa i correcció el correu
electrònic
Utilitza correctament el SMD, en mesures de
longituds i aplica el concepte d'escala.
Utilitza les TIC per a representar objectes i
modificar imatges.
Coneix el vocabulari específic per utilitzar els
recursos TIC.
Llegeix, entén i aplica instruccions d'utilització de
les TIC.
És capaç de trobar estratègies de resolució a
partir de l'anàlisi d'informació disponible.
Sap utilitzar els instruments de representació
gràfica.
Té autonomia personal en el treball de les
activitats d'aprenentatge
Comunicativa,lingüística i audiovisual
Matemàtica
Coneixement i interacció amb mon físic
VALORACIONS: de 0 a 6

CB-2
CB-5
CB-8

Artística i cultural
Aprendre a aprendre
Social i ciutadana

0, 1 i 2= Insuficient

3= Suficient

CB-3
CB-6

4= Bé

Tractament de la informació i digital
Autonomia i iniciativa personal

5= Notable

6= Excel·lent

