
IMPULSEM LA ROBÒTICA. DESPLEGAMENT CURRICULAR PER A LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

Objectius, continguts curriculars i criteris d’avaluació de 4rt d’ESO 

Decret 143/2007 

1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades 

necessitats de les persones individualment o col·lectiva. 

2. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, 

aprendre la millor forma d'utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció. 

3. Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la 

documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat. 

4. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 

simbologia adients. 

5. Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en l'execució de tasques i en la recerca de solucions, tot 

mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat. 

6. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb 

seguretat, la informació, els sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d'un problema concret o per a la 

representació i disseny d'objectes o processos 

7. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la 

societat en general. 

http://edums.gencat.cat/files/46-731-ARXIU/curriculum_educacio_secundaria.pdf


 

Bloc curricular Continguts Criteris d’avaluació 

Electrònica, pneumàtica 
i hidràulica 

 

Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, 
reconeixent els components bàsics, la seva simbologia i el seu 
funcionament. Realització de càlculs. 

Caracterització d'aplicacions de l'electrònica a processos tècnics 
i aparells. 

Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits 
electrònics i dissenyar circuits pneumàtics i hidràulics 

Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que 
compleixin o realitzin una funció determinada. 

Descriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics 
senzills. 

Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb 
components que compleixin una determinada funció en un 
mecanisme o màquina i mitjançant simuladors. 

Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de 
les tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport 
informàtic i realitzant l'exposició en públic i amb suport 
multimèdia. 

Control i automatització 

 

Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i 
dispositius de comandament. 

Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament 

Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels 
habitatges i a la indústria. 

Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de 
l'ordinador com a element de programació i control. 

Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament 
de sistemes automàtics i fer-ne el disseny. 

Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura 
d'un robot. Elements mecànics i elèctrics necessaris per el seu 
moviment. 

Disseny, construcció i programació de robots. 

Valoració de la incidència de l'automatització en el 

Proposar estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com 
d'automatització aplicada a casos reals o simulats. 

Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics 
i descriure'n el seu funcionament i aplicacions. 

Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les 
eines informàtiques adients per a la seva programació i aplicar-los 
a sistemes tècnics quotidians. 

Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de 
les tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport 
informàtic i realitzant l'exposició en públic i amb suport 
multimèdia. 

Relacionar els factors que poden permetre que les noves 
tecnologies millorin el procés de producció: aplicació de la 
informàtica i substitució d'eines per la robòtica amb disminució de 
riscos i millora de l'eficàcia. 

 



desenvolupament tecnològic al llarg de la història. 

 

 


