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RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER A NOU PROFESSORAT DE TECNOLOGIA A
L’IES ALGARB

- RESUM DE PAUTES DE FUNCIONAMENT PER A NOU PROFESSORAT   
- EXTRACTE DEL ROF SOBRE LES AULES DE TECNOLOGIA

- NORMES PER AL PROFESSORAT A L’AULA-TALLER. (ROF-1)  
- NORMES (DEL ROF) PER A LES AULES DE TECNOLOGIA (ROF-2)  

- CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS  
- NORMES DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS PER ALS ALUMNES   (APUNTS 1R CICLE,

ANNEX 1-A)
- NORMES DE L'AULA DE TECNOLOGIA   (APUNTS 1R CICLE, ANNEX 1-B)
- UN DIA A CLASSE DE TECNOLOGIA   (APUNTS 1R CICLE, ANNEX 1-C)
- SANCIONS PROPOSADES A LES AULES DE TECNOLOGIA   (APUNTS 1R CICLE, ANNEX

1-D )
- NOMENCLATURA D’EINES DEL PANELL   (APUNTS 1R CICLE, ANNEX 2-A)
- NOMENCLATURA DE COMPLEMENTS DE FERRETERIA   (APUNTS 1R CICLE, ANNEX 5-A)
- MODEL D’ENQUESTA TRIMESTRAL I FINAL  
- CARTA "OBERTA" SOBRE PROFESSIONALITAT  

APART ES RECOMANA LLEGIR:

APUNTS DE TECNOLOGIA DE 1R CICLE, 

- Revisar amb prioritat les següents pàgines dels apunts: 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18,
1-19, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-6, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 5-12, 3-6, 3-
11, 6-4, 6-6, 6-7.
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RESUM DE PAUTES DE FUNCIONAMENT PER A NOU PROFESSORAT

A continuació  es  recullen  una  sèrie  de  punts  que,  encara  que  puguin  semblar  obvis,  donades  algunes
situacions succeïdes els darrers cursos, és convenient aclarir des de bon principi, per evitar mals entesos:

Al departament de Tecnologia de  l'IES ALGARB tenim uns criteris didàctics i de funcionament treballats
reiteradament, fruit de la reflexió i de l'experiència duita a terme durant més de 10 anys i, encara que estam
oberts a totes les possibles millores que es puguin fer, no ens sembla adequat que s'ignorin les línies de
funcionament  definides,  ja  que  la  feina  de  cada  un  AFECTA DIRECTAMENT  A  PERSONES:   els
alumnes, principalment, i els companys amb els que hem de compartir multitud de recursos.

S'ha preparat aquest recull de normes perquè el nou professorat (que donades les especials característiques
del nostre centre sol canviar sovint) tengui més fàcil conèixer i adaptar-se als criteris bàsics del departament,
i perquè el professorat no tan nou recordem i respectem els acords definits.

El CRITERI PRINCIPAL que tenim molt clar és que el nostre principal objectiu i motiu són els alumnes,
el seu aprenentatge i la seva educació, i per tant les peticions i actuacions per interessos personals queden
totalment supeditades a ser compatibles amb aquest fet.

Dins el  nostre treball  entra la obligació d'atendre correctament la formació de l'alumnat en les vessants
pròpies de l'especialitat de tecnologia, la qual cosa inclou preparació de materials, supervisió i manteniment
d'eines, equipament i espais, coordinació d'ensenyaments, etc. Els problemes personals, que tots tenim, no
han d'interferir en la correcta execució d'aquest punt. En cas contrari, ens haurem de plantejar buscar una
altra feina més adequada (o sol·licitar un "permís" si el problema és temporal).

A continuació es  recullen  una  sèrie  de  CRITERIS més  ESPECÍFICS (a  part  dels  generals  propis  de
qualsevol professor):

Per a l'elecció de grups a principi de curs s'han definit els següents punts:
- Es  prioritzarà  l'elecció  de  nivells  complets,  per  uniformitzar  els  continguts  i  evitar

diferències entre grups.
- Els professors que estiguin realitzant un determinat nivell des de cursos anteriors, tendran

prioritat per acabar  un "període" de 3 cursos en aquest nivell.
- Els professors més antics del departament es faran càrrec dels cursos més baixos per iniciar-

los  en  les  normes  del  departament,  bé  per  titularitat  directa  o  amb  recolzaments
(desdoblaments).

- Els professors més antics, en la mesura possible, faran recolzaments amb companys més
novells per ajudar-los a familiaritzar-se amb les instal·lacions i normes del departament.

En la redacció de programacions i preparació d'activitats:
- Es redactaran, en Català, les programacions i memòries que corresponguin a cada professor

segons el repartiment de nivells i grups, d'acord amb la proposta acordada. Es prepararà una
graella de temporalització dels continguts per poder fer el seguiment.

- Cada  professor  prepararà  les  ACIs  i  programacions d'aula  necessàries  per  l'atenció  als
alumnes que tengui assignats.

- S'ha de posar atenció en la correcció ortogràfica i  gramatical de tot  el material redactat,
especialment del que s'ha de subministrar a l'alumnat.

- Es respectarà la línia educativa definida en el Departament en anys anteriors, per adequar les
propostes a l'evolució dels nostres alumnes.

- S'han de respectar els llibres de text i altres materials adquirits pels alumnes a conseqüencia
de propostes d'anys anteriors fetes pel departament.

- Es realitzaran les revisions mensuals i avaluacions trimestrals de la programació de manera
coordinada amb els membres del departament,  per omplir la graella de seguiment.

En el desenvolupament de les classes:
- S'utilitzarà el Català com a llengua d'ensenyament com a mínim en els cursos on estigui

definida en el PLC del centre. Si hi ha dificultats, se comentarà per buscar solucions.
- S'ha d'informar als alumnes (i als pares) del criteris de qualificació, de les normes i d'altres

drets i deures relacionats amb les assignatures que depenen del departament.
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- S'han de cumplir i fer cumplir les normes d'utilització d'espais i instal·lacions definides pel
departament (i pel centre) espècialment en quant a zones d'ús exclusiu dels professors.

- En cas de conflictes, s'hauran d'aplicar les sancions indicades.
- Es posarà especial atenció en l’ús correcte de les eines i equipament, tanmateix com del

vocabulari tècnic, de manera coherent amb les pautes explicades als alumnes, donant bon
exemple en la seva utilització, especialment dels equips de protecció. 

- Es mantendran informats als pares de qualsevol situació fora de l'habitual.
- Es durà a terme el seguiment de la recollida i retorn de les fiances.
- Es deixaran còpies dels enunciats de tots els exàmens que es realitzin, tant en les carpetes

informàtiques del departament com, en paper, en el cassiller del cap del dpt., preferiblement
amb un poc d’antelació a la data d’examen.

- S’han de promoure les normes sobre aprofitament de paper per les dues cares, que figuren
en les normes de presentació de treballs.

En la qualificació de grups:
- Es respectaran els criteris de qualificació definits per a cada nivell, i s'omplirà el full de

càlcul de seguiment preparat en la carpeta del departament, on es valoraran, com a mínim,
els punts acordats. Es deixarà la llista d’activitats que es vagi fent registrada en l’arxiu de
notes de l’apartat de treball.

- Es lliuraran al cap de departament còpies dels fulls de notes de cada grup després de cada
avaluació (aprofitant les dues cares si es possible).

- Els professors de recolzament posaran una nota de pes proporcional a la seva participació en
l'ensenyament de cada grup.

- Cada professor  és  responsable de l'adequació de les  notes  que posa amb els  criteris  de
qualificació  definits  i  les  normes  de  l'Institut.  Un  alumne  no  podrà  aprovar  la  segona
avaluació si no recupera l'assignatura pendent del curs passat.

- S'han de tenir arxivats correctament, a disposició de qui ho pugui necessitar (Cap de dpt,
Direcció, Inspecció, ...) els exàmens de tot el curs i les notes de tots els treballs i paràmetres
inclosos en els criteris de qualificació.

- En els  períodes  indicats  s'hauran de  passar  als  alumnes  les  enquestes  sobre  la  pràctica
educativa i subministrar els resultats al Cap de departament per al seu tractament estadístic i
per a la millora de la pròpia pràctica docent.

En el manteniment d'equipament i instal·lacions:
- S'han de cumplir i fer cumplir les normes.
- Es  important  respectar  l'organització de  materials  i  eines  i  deixar-los  en  correcte  estat

després de cada utilització, així com avisar quan estiguin a punt d'acabar-se els materials
fungibles disponibles.

- S'han de realitzar,  com a mínim,  les hores de preparació de taller  incloses en l'horari  i
coordinar-se en una d'elles amb els professors que comparteixen taller.

- S'han de realitzar els inventaris d'eines a principi  de curs i  final  de cada trimestre,  i  de
material fungible a principi i  final de curs. Si es necessita material per a pràctiques dels
alumnes, es demanarà amb prou antelació (una setmana per a material existent a la illa) o es
podrà comprar directament si no es excessivament costós, demanant factura amb les dades
oficials de l’Institut. NO s’abusarà de les existències de l’altra aula. 

- És necessari tenir organitzats els materials i els treballs dels alumnes durant el curs i deixar-
ho tot recollit a final de cada curs. Especial atenció de que les taquilles quedin buides i
sense els candaus posats.

- Si els alumnes necessiten una protecció de roba més completa que les jaquetes, se’ls podran deixar
bates de professor antigues, però no les més noves

En cas de faltes molt perllongades d'algun professor, els altres companys del departament intentaran cubrir el màxim
d'hores possibles de les seves assignatures per no deixar els alumnes desatesos. Si algú preveu faltar una temporada és
convenient que avisi quan abans per organitzar les substitucions.

El cap de departament procurarà fer un seguiment periòdic dels grups. Qualsevol membre del departament podrà entrar
a les classes d'un altre company, procurant no interrompre el decurs de la classe.

Tots els membres del departament han de deixar un telefon de contacte per possibles informacions urgents i una adreça
de correu electrònic per rebre convocatòries oficials (indicar si es usable també per alumnes i pares?)
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Normes per al professorat a l'aula-taller (ROF-1)

NO deixar MAI els alumnes sols a l'aula (excepte casos de "força major"), ni tan sols uns
minuts.

Cumplir i  fer  cumplir, de manera estricta, el conjunt de normes definit i consensuat pel
departament  a  principi  de  curs.  Especialment  important  el  respecte  de  les  zones
"prohibides" (No deixar MAI que CAP alumne/a hi entri sense supervisió directa), de les
revisions  inicials  (que  han  de  ser  completes  i  avisar  al  professor  del  grup  anterior
ràpidament), i l'aplicació de sancions.

Preocupar-se del manteniment de les instal·lacions i recursos del departament. Vigilar el
correcte  ús  per  part  dels  alumnes i  participar  en  la  revisió  d'inventaris i  tasques  de
manteniment de les aules i l'equipament.

Donar bon exemple als alumnes, especialment amb l'ús d'eines i  equips de protecció,
SEMPRE.

Respectar  l'ordre  de les zones comuns.  No deixar coses  per  enmig sistemàticament.
Deixar sempre les coses que s'utilitzen al lloc on s'han trobat (especialment claus i eines)

No usar materials que estiguin reservats (col·locats fora de la zona de magatzem general).
Intentar no deixar materials desperdigats sense motiu ni indefinidament.

Usar el vocabulari i formats correctes, aprovats pel departament (o a partir d'algun text
fiable si no hi ha una postura concreta al departament) especialment amb el nom d'eines i
de fases i documents del procés tecnològic.

Seguir les programacions i criteris de qualificació definits

Passar les enquestes (consensuades ) trimestralment

Respectar  les  normes  de  prestec  a  alumnes,  professors  i  altre  personal  (D'armaris
especifics, apuntant la persona i explicant condicions)

Si es cullen llibres en prestec, omplir el full registre que hi ha al departament.

No tirar res sense consultar amb Xisco Huguet

NORMES D'UTILITZACIÓ DE LES AULES DE TECNOLOGIA PER A L’ALUMNAT (ROF-2)

    A les aules de tecnologia hi ha moltes ferramentes i material delicat. A més com són aules
específiques, hi passen tots els alumnes del centre, per tant és difícil assegurar la integritat de les
eines  i  de la  zona de treball  si  no es duu contínuament un control  molt  estricte,  plantejat  pels
professors  del  departament després d'experiències negatives d'anys anteriors (especialment en el
curs  94/95).  És  per  això  que  els  grups  d'alumnes  no  accediran  a  les  aules-taller  si  no  van
acompanyats d'algun professor del departament de tecnologia. En cas d'absència de professors de
l'àrea, els alumnes quedaran a l'aula normal del grup realitzant exercicis previstos per a aquestes
ocasions. En qualsevol cas, les normes que regiran la utilització de les aules de tecnologia són les
següents:

    • L'aula-taller té unes zones diferenciades. D'una banda hi ha la zona de treball dels alumnes, on
estan col·locades les taules de grup amb els tamborets i els pannell de ferramentes i on cada grup
treballarà normalment, i d'altra banda hi ha la zona del professor (on hi ha la taula del professor, la
pissarra i els materials), on cap alumne/a podrà passar sense permís explícit del professor.
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    • Dins l'aula-taller, cada alumne/a pertanyarà a una taula o grup de treball i tendrà assignat un dels
següents càrrecs: portaveu, secretari, encarregat d'eines i material o encarregat de neteja.

    • Cada grup d'alumnes tendrà assignada una zona de treball i un pannell de ferramentes amb un
color  distintiu,  de  les  quals  serà  responsable  mentre  estigui  dins  l'aula.  Cada dia,  just  després
d'entrar a l'aula, els alumnes revisaran la seva zona i materials assignats per comprovar que el grup
anterior l'ha deixat  en condicions correctes. Escriurà les observacions que hagi trobat en el  full
registre corresponent i avisarà el professor si detecta algun desordre perquè ho supervisi i ho registri
al full general si cal.

    • Les condicions que s'hauran de revisar especialment són:

        • Que els tamborets o banquetes estiguin col·locats cada un dalt la seva taula, cap per avall i
que no els falti cap cargol (si falta s'haurà de mirar si està per enterra i s'haurà de col·locar).
        •  Que no hi  hagi  noves  parts  rompudes o deteriorades  a  les  taules,  tamborets  i  altres
instruments o objectes dels voltants (incloses les parets i el mobiliari).
        • Que no hi hagi pintades intencionades en aquestes zones.
        • Que no s'hagi deixat pols o brutícia dalt la taula o al seu voltant.
        •  Que els cargols de banc estiguin amb les mordasses separades entre 2 i 3 cm. i la maneta
vertical.
        • Que les finestres estiguin tancades completament.
        • Que els pannells d'eines estiguin tancats.

    •  És obligatori utilitzar els  guants de treball per fer qualsevol tasca on s'utilitzin materials o
eines del taller, iqual que altres complements de seguretat quan el professor ho indiqui.

    • Per tenir dret a l'ús de les ferramentes del taller s'haurà de pagar prèviament una fiança de 100
pts en previsió de possibles "desaparicions" o desperfectes, que es retornarà a final de curs. A part,
els alumnes o grups responsables hauran de pagar els desperfectes realitzats.Els alumnes que no
vulguin pagar la fiança hauran de dur les seves pròpies eines.

    • Totes les eines s'han d'utilitzar per la funció que tenen assignada. La utilització incorrecta de les
eines serà sancionada especialment i l'alumne/a responsable haurà de pagar aquelles que es rompin
per mal ús. NO es pot JUGAR amb les ferramentes.

    • Cada alumne/a utilitzarà les eines del pannell que té assignat, que estan marcades amb el color
corresponent  al  pannell.  Per  poder obrir  el  pannell,  una volta s'hagi assegurat que no falta cap
ferramenta,  el  responsable  d'eines  haurà  de  demanar  la  clau  al  professor  apuntant  les  dades  i
observacions en la llibreta registre de pannells.

    •  Per utilitzar les eines cal portar els guants posats. Una volta utilitzades,  les ferramentes es
deixaran correctament  col·locades en el  seu lloc,  netes i  engreixades si  així  està  indicat.  Si  un
alumne necessita una eina que no estigui en el seu pannell, la demanarà en el full de sol·licitud
d'eines especials al professor.  En cap cas no agafarà una ferramenta d'un altre pannell sense
permís directe del professor.

    •  Quan  acabi  la  classe,  els  alumnes  hauran  de  deixar  l'aula  en  les  condicions  correctes,
esmentades anteriorment, per al pròxim grup.

    • En cas que es detecti la manca d'alguna eina o algun nou desperfecte, el darrer grup que hagi
passat per l'aula i no hagi informat en els 5 primers minuts de classe serà el responsable i haurà
d'assumir les despeses ocasionades.

    L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes serà sancionat. 
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Criteris de qualificació generals

Per  aconseguir  més  uniformitat  en  les  qualificacions  dels  alumnes,  facilitar  la  resolució  de
reclamacions (cada any en augment) i reduir el component subjectiu al màxim (encara que això vagi
en contra del  principi  de la LOGSE, on cada alumne es diferent i  s'ha de tractar  diferent),  una
proposta de qualificació és la següent, per al cursos d'ESO

Valorar: 2n ESO            3r ESO          4t ESO  
- Desenvolupament diari a classe 30 % 25% 20%
- Resultats del treball personal i en grup 30% 25% 20%

- Controls o exàmens 40 % 50% 60%

Desenvolupament diari a classe
2n ESO            3r ESO          4t ESO  

S'avaluaran els següents punts:
- Puntualitat en arribar         1 punt      1 punt
- Rapidesa en començar         1 punt 1 punt
- Aportar materials necessàris (tant d'escriptura         1 punt 1 punt

- com per als projectes)
- Utilització de guants i equips de protecció        1 punt                     1 punt
- Neteja i ordre (inclou dur el candau de la taquilla)        1 punt 1 punt
- Ús correcte de les ferramentes        2 punts 3 punts
- Seguiment correcte de les normes de funcionament      3 punts 2 punts

- Resultats del treball personal i en grup

Es faran dos treballs comuns a tots els grups en cada trimestre i "dos" definibles pels professors

S'avaluarà                                                                                 2n ESO              3r ESO          4t ESO  
- Lliurament puntual  2 punts 2 punt 1 punt
- Adequació a les normes de presentació  2 punts 1 punts 1 punt
- Contingut 6 punts 7 punts 8 punts

- Controls o exàmens

Es faran dos proves comunes per trimestre (i una específica), que faran mitja (33% cada examen)

Es farà l'examen final que farà promig (si es inferior) amb les tres notes mitjanes de les proves de cada trimestre (25%
pes d'examen final i 25% cada trimestre)

Consideracions generals

Arrodoniment matemàtic (per damunt de 0.5, nota superior)

Les notes de cada avaluació seran la mitja de la nota del trimestre amb la dels trimestres anteriors

Per recuperacions finals, de Setembre o de pendents, es donarà a l'alumnat una altra oportunitat d'entregar o
millorar  els  treballs  (i  es  farà  l’examen final  del  seu  curs),  que  faran  mitja  amb la  resta  de  treballs,
substituint les noves notes a les anteriors, sempre que siguin superiors.

Per fer mitja, cada apartat general ha de tenir una nota igual o superior a 3,00
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ANNEX 1-A: NORMES DE FUNCIONAMENT 
DE L'ÀREA DE TECNOLOGIA

A LA ESO (2n curs)

L'àrea de tecnologia és obligatòria en els cursos de 2n i 3r d'ESO i optativa en el 4rt d'ESO. Els
principals  objectius de l'àrea són subministrar  a l'alumne/a uns coneixements generals sobre els
components i les tècniques de treball més habituals i bàsiques del nostre entorn, per aprendre les
característiques  de  funcionament,  d'ús  i  manteniment,  les  normes  de  seguretat  i  el  valor  dels
materials  i  les  ferramentes  que  s'utilitzen  en  aquestes  tècniques.  Tanmateix  es  pretén  acostar
l'alumne/a al procés tecnològic que se segueix normalment en el  desenvolupament de qualsevol
activitat tecnològica de les que estam envoltats. 

Per tal d'aconseguir un bon aprofitament dels recursos educatius de que disposam, s'han establert
una  sèrie  de  normes  de  funcionament.  Algunes  d'elles,  de  caràcter  general,  fan  referència  al
comportament que tots els alumnes del centre han de desenvolupar a les aules-taller de tecnologia.
Les altres, referides a la metodologia de treball i al sistema d'avaluació, són més específiques i tenen
puntualitzacions de cada professor. 

Les normes de treball dins l'aula-taller i l'explicació del sistema d'avaluació s'inclouen en fulls apart.
A continuació s'exposen algunes indicacions d'aplicació general.

ESTRIS i MATERIALS NECESSARIS.

• Cada alumne/a ha de dur per a cada dia de tecnologia, els següents estris:

•   LLIBRE  DE  TEXT:  Els  apunts  redactats  per  professors  del  departament  es  poden
descarregar d'Internet a la pàgina del departament (www.eivissaweb.net/algarbtecno, secció
Alumnes, 2n ESO) o comprar els exemplars preparats a l'Institut o algun de 2a mà.

 AGENDA  O  QUADERNET  DE  COMUNICATS:  On  escriure  els  treballs,  exàmens  o
informació per als pares.

 GUANTS DE TREBALL (de tela o roba, tipus jardineria). No serveixen els guants de vestir
ni de moto, d'escurar, etc.

•  INSTRUMENTS DE  DIBUIX:  Llapis  HB,  goma,  escaire,  cartabò,  (regle  graduat  si  els
anteriors no estan graduats), compàs i retolador de dibuix 0.7 mm (o 0.8 mm), de tinta negra.
(opcional: retolador 0.3mm (0.4mm))

• Fulls de mida UNE A4, bolígraf blau o negre i carpeta o funda de plàstic per dur ordenats els
fulls de l’assignatura (fulls blancs, treballs corregits, etc)

És important posar el nom (o al menys les inicials) a TOTS els estris per evitar confusions.

El fet de no dur algun dia tot el material necessari serà motiu de penalització.
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NORMES DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS i EXERCICIS.

1) Els treballs o exercicis escrits i els dibuixos es faran utilitzant fulls de mida UNE A4 en bon
estat (sense arrugues, taques ni irregularitats).

2) En  el  cas  dels  dibuixos,  tots  hauran  de  presentar-se en  fulls  que  tenguin el  marc  i  caixetí
normalitzat pel departament, amb totes les dades omplertes amb lletra retolada. 

3) Per als treballs escrits: 

a) Es deixaran els següents marges: 25 mm a l'esquerra (a la cara del darrera, a la dreta) i
15 mm als altres costats, per poder enquadernar-los, si fa falta, sense tapar res escrit.

b) S'escriuran amb tinta negre o blava, perque destaqui el color vermell de les correccions
del  professor.  Els  treballs  autoritzats  a  fer-se  amb  ordinador  hauran  de  tenir  el  text
justificat (alíniat als dos costats) 

c) S'aprofitarà el paper adequadament, evitant espais en blanc inútils. La portada es farà a la
mateixa plana que l'índex (si n'hi ha) i la bibliografia a continuació de l'últim apartat

d) S'aprofitaran  les  dues  cares  de  cada  full  (per  aprofitar  millor  els  recursos  naturals),
excepte si el paper transparenta molt. 

e) Sempre  que  el  treball  tengui  3  o  més  fulls  de  contingut,  s'inclourà  un  índex  i  una
bibliografia  ordenada  alfabèticament  i  seguint  les  normes  de  l'Institut:  Autor,  TÍTOL,
Editorial, Ciutat, any. En el cas de pàgines web, es posarà la URL completa.

f) Es col·locarà el lloc, la data, el nom, curs al final del treball, a la part dreta del darrer full (o
a la cara de darrera si no cap davant). És col·locarà també l'enunciat del treball a la part
superior de cada fulla i el nº de pàgina. Als exàmens es posarà també el nº d'examen i la
nota prevista.

g) Els treballs s'han d'entregar amb bona caligrafia i sense faltes d'ortografia. Es qualificaran
aquestos aspectes dins l'apartat de presentació de treballs i habilitat en l'ús d'eines. Per
cada falta de treballs entregats en castellà es descomptarà 0.1 punt. Les faltes en català
descomptaran 0.1 punt cada 5 faltes d'ortografia.  En cas de faltes especialment greus
(que el professor deixarà subratllades i que descomptaran 0.1 en català i 0.2 en castellà),
l’alumne/a haurà de copiar 5 vegades la paraula correctement escrita a continuació de la
incorrecta, en un full on anirà col·locant les errades de tots els treballs que entregui. En
cas de reiteració, la quantitat es triplicarà.

Els treballs entregats amb molt mala caligrafia s’hauran de repetir amb bona lletra.

h) Tant en els exercicis com en els exàmens s'han de copiar els enunciats (evitant fer faltes,
que en aquest cas descomptaran 0.1 punts per falta).

Els treballs que s’entreguin en una funda de plàstic han de dur també el nom i el grup posat a la
funda.

Es important guardar els treballs fins a final de curs ja que en cas de desacord amb la nota indicada
s'haurà de mostrar el  treball  ja  corregit.  Els  exàmens,  que s'han de tornar  abans  d'una setmana
firmats al costat de la nota per algun dels pares, els guardarà el professor.

XHG-8/09 ANNEXOS Nous profesors 8



ANNEX 1-B: NORMES DE L'AULA-TALLER DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

ANNEX 1-B: NORMES DE L'AULA DE TECNOLOGIA

Les següents normes tenen com objectius fonamentals:
- Vigilar per la SEGURETAT personal d'alumnes i professors
- Millorar la CONSERVACIÓ de l'equipament disponible
- Aconseguir  condicions  d'ORDRE adequades  per  a  tots  els  grups  que  usen  les

instal·lacions.

Secció NG.   N  ormes   g  enerals:  

NG1) Cada alumne pertany a un grup de treball, i té assignada una funció:

- Portaveu o coordinador
- Secretari
- Encarregat d'eines i de material
- Encarregat de neteja

NG2) Cada grup té assignada una taula i un panell de ferramentes per al seu ús exclusiu,
dels quals són responsables.

NG3) Hi ha zones d'ús restringit al professorat: magatzem i armaris d'eines especials.

NG4)  La  zona de  treball  ha  d'estar  ordenada  SEMPRE:  abans,  durant  i  després  de
treballar.

Secció PG.   P  rohibicions   g  enerals:  

PG1) Dins l'aula-taller no es pot correr ni jugar. Està especialment prohibit jugar amb les
eines

PG2) Dins l'aula-taller no es pot menjar ni beure en cap moment

PG3) No es pot entrar a les zones d'ús exclusiu del professor sense permís i supervisió
directa seva.

Secció OG.   O  bligacions   g  enerals:  

OG1) Els darrers minuts de classe estan destinats a recollir, ordenar i netejar el taller.

OG2) No es pot sortir fins que el professor hagi donat el vist-i-plau.

Secció PP.   P  rotecció   p  ersonal:  

* Condicions que ha de tenir la roba i l'aspecte personal per a evitar accidents:

PP1) La roba no ha de ser massa ample ni estreta, ni estar descordada.
PP2) No es poden tenir a la vista penjolls, polseres ni arracades voluminoses.
PP3) El cabell llarg s'ha de dur recollit.
PP4) No es poden portar sabates obertes (xancles o sandàlies)

*Per a la protecció de la roba de l'alumnat en front de possibles taques, rascades o crems,
es poden utilitzar les jaquetes de treball de l'Institut.  El professor determinarà la forma
d'usar-les.

PP5) Ús obligatori de guants, per a la subjecció, transport o manipulació de peces,
eines  i  materials  en  general.  En  algunes  feines,  quan  el  professor  ho  indiqui
explícitament, es podrà prescindir del seu ús.
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ANNEX 1-B: NORMES DE L'AULA-TALLER DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

PP6)  Ús obligatori d'ulleres: Sempre que es realitzin treballs en els quals hi hagi
projecció de partícules.

Secció UE.   Ú  s d'  e  ines:  

UE1) Per poder utilitzar les eines de l'aula-taller s'ha de dipositar una fiança de 1 € que es
retornarà a final de curs.

UE2) Els alumnes utilitzaran exclussivament les eines del panell que tenen assignat, i les
que indiqui el professor. 

UE3) Els alumnes són els responsables del correcte ús de les eines.

Secció AM.   A  dquisició de   m  aterials:  

AM1) L'IES Algarb procurarà subministrar tot el material necessari per a la realització de
les  practiques  dels  alumnes,  a  partir  de  compres  i  reutilització  de  material  antic.
Ocasionalment  es  demanarà  als  alumnes  que  portin  part  del  material.  Es  valorarà
especialment l'opció del RECICLATGE.

Secció FI.   F  eines rutinàries a l'  i  nici de les sessions de taller:  

FI1)  El  grup  de  treball  ha  de  revisar  l'estat  de  la  seva  zona  de  treball:  pintades,
desperfectes, brutícia sobre la taula i al terra, col·locació de les eines del panell.

FI2) S'ha de signar la carpeta registre d'observacions i desperfectes, indicant curs i grup,
data i components del grup que aquell dia han assistit a classe. A continuació s'escriuran
les observacions de la revisió inicial.

FI3) Quan sigui necessari, se sol·licitarà al professor la clau per obrir el panell.

Secció FF.   F  eines rutinàries al   f  inal de les sessions de taller:  

FF1) Recollida, col·locació, comprovació d'eines i tancament dels panells.

FF2) Guardar materials i documentació dels projectes.

FF3)  Neteja  de  pols  i  bruticia.  TOTHOM és  responsable  de  la  neteja,  no  tan  sols
l'encarregat. Les zones d'ús comú es netejaran segons indiqui el professor.

FF4) El cargol de banc s'ha de deixar amb les mordasses separades 1 o 2 cm i la maneta
vertical.

FF5) Si s'ha utilitzat vestuari de l'IES, s'ha de deixar penjat i ben col·locat al seu lloc.

FF6) Deixar les finestres tancades.

FF7) Esperar cadascun al seu lloc de treball fins que toqui el timbre i el professor doni
permís per sortir.
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ANNEX 1-C. UN DIA A CLASSE DE TECNOLOGIA DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

ANNEX 1-C: Un dia a classe de Tecnologia.

Les aules de tecnologia són aules on  passen molts alumnes diferents cada any, per treballar i
aprendre, i on hi ha eines que poden fer mal si no s'utilitzen correctament. 

Per això hi ha una manera correcta de fer les coses, que han de
respectar tots els grups que fan classes en les aules-taller.

Quan es va a la classe de tecnologia, s'ha d'arribar puntualment i
s'ha d'esperar fora de l'aula, en fila, al costat de la pared, deixant
el pas lliure perquè els alumnes que hi hagi dins puguin sortir.

Quan el professor dóna permís per entrar, segons correspongui
anar a la part d'aula, per "fer teoria" o a la part de taller (per fer treballs) els alumnes han d'actuar
de manera un poc diferent.

En el cas de la part d'aula, cada alumne/a s'ha d'asseure a la cadira que li correspon i, abans de
treure cap material, revisar que la seva "zona" està neta i ordenada. La zona inclou la cadira i/o
taula, el respatller de la cadira de davant, el terra i les parets o mobles dels costats, si n'hi ha. Si
veu alguna cosa incorrecta, avisarà al professor, que pendrà nota per sancionar els reponsables,
si és el cas. Al final de la classe, cada alumne/a deixarà la seva zona totalment neta i ordenada.

Els dies que es treballi  a la zona de taller es deixaran les jaquetes a la cadira de teoria. El
procediment a seguir depen del càrrec que cada alumne/a tengui en el grup de treball on està.

- Quan entri, el secretari recollirà el quadernet registre d'observacions i desperfectes,
que li donarà el professor.

- A la taula de treball, abans de baixar els tamborets, cadascú revisarà que hi ha tots
els cargols del seient, que el terra està net i que no hi ha desperfectes evidents.

- Si falta algun cargol, els membres del grups miraran per enterra a veure si hi és,
per tornar-lo a posar.

- Si no hi ha cap observació important per avisar al professor de manera urgent, es
baixaran els tamborets i es revisarà, ENTRE TOTS els components del grup, la
zona de treball de manera més detallada: taula, parets, mobles, eines de neteja,
etc. (si falta algú, els companys del costat baixaran el seu tamboret, ja que no pot
haver-n'hi cap dalt la taula mentre duri la classe)

- L'encarregat d'eines revisarà el panell de ferramentes
per comprovar que hi són totes les eines, que estan
ben col·locades i que el panell està tancat.

- Mentrestant,  el  secretari  apuntarà  al  quadernet  els
noms dels companys que hagin anat a classe aquell
dia, i les observacions que pugui haver.

- En aquest  aspecte s´ha de tenir  en compte que les
observacions  han  de  ser  realistes  i  concretes.
Realistes perquè heu de pensar que és una zona de
taller on hi pot haver pols i petites ratllades que s'hagin fet sense voler quan es
treballa amb materials. No hem d'exigir als altres més del que nosaltres facem
cada dia.  Concretes perquè s'ha d'especificar el  problema, indicant el  tipus de
bruticia o de ratllada que hi hagi, i el lloc de la taula o la resta de la zona on està.
Expresions com "està brut" o "hi ha ratllades" no són suficients.

- Després d'apuntar les observacions, si n'hi ha, el secretari tornarà el quadernet al
professor.

Tot aquest procés no ha de durar més dels cinc primers minuts de classe.

Acabada la revisió inicial,  podreu recollir els materials que necessiteu de la taquilla que teniu
assignada (l'encarregat de material és el responsable de dur la clau del candau, i perdrà punts si
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ANNEX 1-C. UN DIA A CLASSE DE TECNOLOGIA DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

l'ha de demanar al professor).  Les motxilles poden penjar-se davall la taula, especialment quan
s’utilitzin eines del panell.

Si es necessiten les eines del panell, l'encarregat d'eines s'apuntarà al full-registre de treball amb
panell d'eines i recollirà del professor la clau del panell, obrirà el candau (que el deixarà obert en
el seu lloc) i tornarà la clau.

Quan s'acabi la classe, el professor avisarà per recollir. Immediatament es farà el següent:
- Per començar es col·locaran totes les eines al panell, que una vegada complet,

l'encarregat  d'eines  tancarà.  Els  grups  que  encara  no  tenguin  el  panell
correctement tancat quan toqui el timbre tendran penalització.

- Es recolliran tots els materials i es posaran dins la taquilla els que correspongui, es
tancarà el candau quan tot estigui recollit.

- Es netejarà la zona de treball i l'encarregat de neteja es farà responsable de que tot
queda correctament.

- Es comprovarà que les finestres estan tancades, les eines de neteja correctes i el
cargol de banc ben col·locat.

- Es pujaran tots els tamborets i es comprovarà que no falta cap cargol. Si faltàs es
mirarà que no estigui per enterra o que no s'hagi tirat.

- Cada alumne/a esperarà al seu lloc fins que el professor doni permís per sortir,
després de tocar el timbre.

ATENCIÓ: No es podrà sortir si queda algun panell per tancar o falta alguna ferramenta.

A continuació teniu una mostra dels impresos que s'utilitzen a Tecnologia.

En els darrers cursos s’estan substituint
els  fulls  impresos  per  registres  fets  per
ordinador.

XHG-8/09 ANNEXOS Nous profesors 12
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ANNEX 1-D: SANCIONS PROPOSADES EN FRONT D'USOS INADEQUATS
A LES AULES-TALLER DE TECNOLOGIA

De  cara  a  establir  uns  criteris  comuns  per  a  tots  els  grups  que  utilitzen  una  aula-taller,  amb
independència del professor responsable, es proposa una relació de sancions en funció de les faltes
produïdes.  Totes les sancions (excepte les que indiquin expressament el  contrari) segueixen les
següents normes generals:

-  Les sancions es realitzaran durant l'esplai més pròxim al moment de detectar la falta,
supervisades pel professor de l'alumne/a sancionat i/o el professor sancionador
- Els materials necessaris per desenvolupar la sanció els aportarà l'alumne/a sancionat.
- L'alumne/a sancionat no podrà tornar a entrar en el recinte de l'aula-taller fins que no hagi
cumplit la sanció. En aquest cas es donarà treball (copiar les normes, per ex.) i es deixarà
l'alumne/a aillat.
- En cas de reincidència en les faltes, s'augmentaran les sancions a raó de 3 a 1.
- Si l'alumne/a es nega a cumplir la sanció, s'avisarà el tutor i/o equip directiu i els pares.
- Si un alumne sancionat segueix en l'aula-taller sense haver cumplit la sanció, la resta de
professors del departament podran sol·licitar al professor responsable que TOT el grup no
pugui utilitzar el taller fins que s'hagi cumplit la sanció.

ÚS INADEQUAT SANCIÓ PROPOSADA
Deixar bruta la taula i/o la zona de treball Netejar totes les taules del taller
Deixar bruticia per enterra a la seva zona Granar tota l'aula
Revisar incorrectement els plafons d'eines Revisar tots els plafons d'eines del taller
No detectar la falta d'alguna eina del plafó Comprar  o  Pagar  una  eina  idèntica  a  la

desapareguda
Rompre alguna eina per mal ús. Comprar  o  Pagar  una  eina  idèntica  a  la

rompuda (l'alumne/a es  pot  quedar l'eina
vella una volta substituida)

Substraure  alguna  eina  del  taller  sense
permís.

Reposar  l'eina  i  sanció  disciplinaria  de
l'Institut (Expulsió)

Deixar cadires o taburets fora del lloc Col·locar tots els taburets de l'aula-taller
Estar esperant darrera la porta quan toqui el
timbre

Quedar-se  fins  que  hagin  sortit  tots  els
companys durant una setmana.

Realitzar  algun  desperfecte
intencionadament o per negligència

Reparar  el  desperfecte  amb  material
aportat  pel  propi  alumne/a,  i  altres  que
puguin haver de tipus similar.
(Si  el  desperfecte  es  fa  accidentalment,
l'alumne/a  ajudarà  en  la  reparació  quan
consideri  el  seu  professor.  El  material
l'aportarà l'Institut)

Entrar  en  les  zones  d'ús  dels  professors
sense supervisió del professor.

Ajudar al  seu professor a fer una revisió
extraordinària de l'inventari i restaurar els
possibles desperfectes o desaparicions.

Posar comentaris inadequats en el quadernet
de revisió

Passar en net tota la  fulla del quadernet,
eliminant els comentaris inadequats.(a part
d'altres sancions si hi ha insults o ofensesa
altres persones).

Utilitzar una taula o zona de treball sense
apuntar-se al quadernet

Passar  en  net  la  fulla  completa  del
quadernet i  restaurar tots els desperfectes
de  la  zona  de  treball  als  que  no  s'hagi
detectat el responsable.
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Escriure observacions falses o inexactes en
el quadernet. 
(En  aquest  sentit,  no  són  correctes
comentaris com: Taula bruta, taula ratllada,
etc.  S'han de donar  detalls:  taula  bruta de
serredís,  de  restes  de  goma,  ...  o  ratllada
nova en forma de ___ a la part ___, pintada
___ a tal lloc, etc.)

Assumir  i  restaurar  els  desperfectes  o
disfuncions que se'n puguin derivar.
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ANNEX 2-A: EINES O FERRAMENTES DEL PANELL

A continuació està detallada la llista d'eines que hi
ha  en  els  panells  de  l'aula-taller,  classificades en
funció  de  la  seva utilitat.  S'indica, al  costat  de la
imatge de la  ferramenta,  el  nom en català i  amb
castellà,  així  com  l'ús  correcte  per  al  qual  està
fabricada cada eina i alguns dels usos incorrectes
que sovint es realitzen amb elles. 

Una norma general per totes les eines,
especialment important, és la següent:

No es pot jugar amb cap eina.

Llista escrita originalment per Marina CAMACHO
2n ESO (04/05)

Eines de traçament i mesura.

IMATGE NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ ÚS CORRECTE ÚS INCORRECTE
Regle
metàl·lic

Regla
metálica

Mesurar i
dibuixar rectes
curtes

Emprar (jugar)
com una
espasa

Escaire de
fuster

Escuadra de
carpintero

Dibuixar angles
rectes i
mesurar-los.

Emprar com un
martell

Flexímetre Flexímetro Amidar
mesures
llargues

Dibuixar línies.
Emprar com
"yo-yo"

Metre de
fuster

Metro de
carpintero

Mesurar
taulons i fustes
grosses 

No usar com
espasa o canya
de pescar

Centenell Falsa
escuadra

Dibuixar angles
que no siguin
els rectes

No usar per
tallar ni com
escaire normal

XHG-8/09 ANNEXOS Nous profesors 15



Annex 2-A: EINES o FERRAMENTES DEL PANELL16 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
.

Punta de
senyalar

Punta de
trazar

Marcar ratlles
sobre els
metalls  

No usar com
palanca

Punxó o
punt

Granete Marcar centres
de forats en
metalls 

Marcar fusta

Compàs de
puntes

Compás de
carpintero

Marcar cercles
sobre metalls i
fustes

Fer cercles
sobre paper o
cartolina

Eines de subjecció

IMATGE NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ ÚS CORRECTE ÚS INCORRECTE
Serjant o
grapa

Sargento o
gato 

Subjectar
peces al banc
o taula de
treball

No usar sobre
suports
inestables

Pinces d
´electròni-ca

Pinzas de
electrónica

Aguantar
components
electrònics
quan els
soldam

No fer palanca.

No soldar en
circuits connec-
tats.

Alicates
universals 

Alicates
universales 

Subjectar
objectes variats
i tallar cables

No apretar
cargols o
femelles.

Alicates de
punta plana

Alicates de
punta plana

Subjectar
objectes prims i
plans 

No apretar
cargols

Estenalles Tenazas Subjectar o
extreure claus

No tallar cables
ni filferro. No
apretar ni
afluixar cargols
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Eines de tall

IMATGE NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ ÚS CORRECTE ÚS INCORRECTE
Estisores d
´electricista

Tijeras de
electricista

Tallar i pelar
cables elèctrics
desendollats i
tallar xapes
metàl·liques
fines.

Tallar fusta o
metall gruixut.
No fer palanca

Alicates talla
cables

Alicates
cortacables

Tallar cables i
filferro

Usar només
manualment
(no colpejar
amb el martell)

Eines d´arrencament d´encenalls o ferritja

IMATGE NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ ÚS CORRECTE ÚS INCORRECTE
Xerrac Serrucho Tallar fustes

gruixudes
No tallar
metalls ni
fustes primes.

Serreta o
arquet de
marqueteria

Segueta o
arco de
marqueteria

Tallar fustes
primes o metalls
prims amb la
fulla adequada

No tallar fustes
gruixades ni
metalls gruixuts

Arquet de
metalls o
serra d'arc

Arco o sierra
de metales

Tallar metalls
gruixuts (o
fusta amb la
fulla adequada)

No tallar fusta
sense canviar
la fulla

Raspa
 -de mitja
canya 

Escofina  
-de media caña

Desbastar la
fusta gruixuda
(llevar trossos de
fusta grossos
(encenalls))

Mai usar sobre
metalls ni amb
fustes primes. No
colpejar ni fer
palanca

Llima 
-triangular
-plana
-de mitja canya

Lima
-triangular
-plana
-de media caña

Rebaixar o
ajustar metalls
(o fusta no
frondosa)

No colpejar ni
fer palanca

Barrina Barrena Fer forats a la
fusta

No usar sobre
metalls. No fer
palanca. No
pegar-li colps.

Eines de muntatge
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Annex 2-A: EINES o FERRAMENTES DEL PANELL18 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
.

IMATGE NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ ÚS CORRECTE ÚS INCORRECTE
Tornavís o
descargola-
dor
-de cap pla
-de cap d´es-
trella 

Destornillador

-punta plana
-punta de
estrella

Apretar i
afluixar cargols
del tipus
adequat

No fer
palanca.
No pegar-li
cops

Alicates de
punta
rodona

Alicates de
punta
redonda

Donar forma al
filferro

No serveix per
subjectar ni fer
palanca

Claus allen Llaves allen Apretar i
afluixar cargols
amb el cap de
tipus allen 

No fer palanca
ni utilizar com a
martell

Martell Martillo Clavar claus i
donar colps

No usar amb
cargols. No fer
palanca (es pot
rompre el
mànec) 

Clau
anglesa

Llave inglesa Apretar i
afluixar cargols
de cap
hexagonal

No usar com a
martell

Soldador d
´electrònica

Soldador de
electrónica

Serveix per
fondre l´estany
que s'usa per
soldar
components
electrònics

No fer
palanca.Ni
soldar sobre
circuits
electrònics
connectats

Espàtula Espátula Escampar
massilla o
rascar pintura
aferrada

No fer palanca,
ni usar per
tallar
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Annex 2-A: EINES o FERRAMENTES DEL PANELL19 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
.

Annex 5-A: Elements d'unió i altres complements de l'aula-taller
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Annex 2-A: EINES o FERRAMENTES DEL PANELL20 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
.
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Annex 2-A: EINES o FERRAMENTES DEL PANELL21 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
.

Quina nota creus que tendràs? 0 1 2 3 4
Quina nota creus que et mereixes? 0 1 2 3 4
Quina nota t'agradaria treure? 0 1 2 3 4
Quant t'has esforçat per treure aquesta nota? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Quantes hores a casa has dedicat a la setmana a aquesta
assignatura

 més
de 5

 entre 3 i 5  entre 1 i 3  meny
s d'1

**En referència al PROFESSOR DE RECOLZAMENT/DESDOBLAMENT(si en tens), marca la
resposta que s'ajusta millor.

 menys de 1/2

**Sobre l'ASSIGNATURA, marca la resposta que s'ajusta millor.

El teu professor/a titular és exigent Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular explica bé Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular coneix bé l'assignatura  Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular es prepara les classes Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular és just  Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular es preocupa perque entenguis
l'assignatura

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

El teu professor/a titular aprofita bé el temps Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular intenta mantenir l'ordre dins la classe Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Creus que l'assignatura està ben organitzada? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
T'interessa el que estau fent a l'assignatura? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Creus que aquesta assignatura és important? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Creus que el sistema d'avaluació és correcte? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Creus que hi ha un ambient adequat per aprendre dins la
classe?

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

Creus que hi ha un ambient adequat per treballar dins la
classe?

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

Creus que les classes son entretingudes? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
De les assignatures que treus millor nota enguany, en quina
posició està aquesta?

La
primer
a

 En les
primeres

 En mig  Entre
les
darrer
es

 La darrera.

De les assignatures que més t'agraden d'enguany, en quina
posició està aquesta?

La
primer
a

 En les
primeres

 En mig  Entre
les
darrer
es

 La darrera.

Quines són les 3 assignatures que més t'agraden:

Quina nota li posaries al professor/a (de 0 a 10)?: 0 1 2 3 4
A l'assignatura, quines coses creus que s'haurien de millorar de les classes?
A l'assignatura, quines coses creus que funcionen be i és millor mantenir?

**Respecte a l'INSTITUT en general

Creus que a l'Institut hi ha un ambient adequat per aprendre?:
Creus que a l'Institut hi ha un ambient adequat per treballar?:
De l'Institut, quines coses creus que s'haurien de millorar en general?
De l'Institut, quines coses creus que funcionen bé en general i és millor mantenir?

**Respecte a LA TEVA ACTITUD dins la classe de l'assignatura:

Estàs atent a les explicacions? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Prens apunts de les coses que s'expliquen? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Respectes l'ordre dins la classe? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Estudies abans dels exàmens? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Estudies cada dia? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Utilitzes el llibre de Text? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Tens els apunts ordenats? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
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Annex 2-A: EINES o FERRAMENTES DEL PANELL22 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
.
Fas els treballs (deures) obligatoris que et posa el professor? Sempr

e
 Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

Entregues els treballs (deures) voluntaris que et proposa el
professor?

Sempr
e

 Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

El professor/a de recolzament és exigent Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El professor/a de recolzament explica bé Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El professor/a de recolzament coneix bé l'assignatura  Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El professor/a de recolzament es prepara les classes Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El professor/a de recolzament és just  Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El professor/a de recolzament es preocupa perque entenguis
l'assignatura

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

El professor/a de recolzament aprofita bé el temps Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El professor/a de recolzament intenta mantenir l'ordre dins la
classe

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

Enquesta final de l'àrea de TECNOLOGIA

Quina nota final creus que tendràs? 0 1 2 3
Quina nota final creus que et mereixes? 0 1 2 3
Quina nota final t'agradaria treure? 0 1 2 3
Quant t'has esforçat per treure aquesta nota? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Quantes hores a casa has dedicat a la setmana a aquesta
assignatura

 més de
5

 entre 3 i 5  entre 1 i 3  menys
d'1

 menys de 1/2

**
**Sobre l'ASSIGNATURA, marca la resposta que s'ajusta millor.

Has aprés coses noves aquest curs?  Moltes  Bastantes  Algunes  Poques  Cap
Quines són les 3 coses que MÉS t'han agradat de l'assignatura?
Quines són les 3 coses que MENYS t'han agradat de l'assignatura?
Si pots elegir, l'any que ve faràs tecnologia?  Segur  Probablem

ent
 No ho tenc
clar

 No ho
crec

 De cap manera

En cas de tornar fer tecnologia, t'agradaria tenir el mateix
professor que enguany?

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

Creus que el teu professor ha explicat el temari obligatori?  Tot  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Creus que és important estudiar el que obliga el govern?  Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
**
** En respecte al PROFESSOR TITULAR de l'assignatura

El teu professor/a titular és exigent Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular ha explicat bé Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular coneix bé l'assignatura  Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular s'ha preparat les classes Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular ha estat just  Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular s'ha preocupat perque entenguis
l'assignatura

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

El teu professor/a titular ha aprofitat bé el temps Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
El teu professor/a titular ha intentat mantenir l'ordre dins la
classe

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

Creus que l'assignatura ha estat ben organitzada? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
T'ha interessat el que heu fet a l'assignatura? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Creus que aquesta assignatura és important? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Creus que el sistema d'avaluació és correcte? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Creus que hi ha hagut un ambient adequat per treballar dins
la classe?

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

Creus que hi ha hagut un ambient adequat per aprendre dins
la classe?

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

Creus que les classes han estat entretingudes? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
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Annex 2-A: EINES o FERRAMENTES DEL PANELL23 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
.
De les assignatures que treuràs millor nota enguany, en quina
posició està aquesta?

La
primera

 En les
primeres

 En mig  Entre
les
darreres

 La darrera.

De les assignatures que més t'han agradat d'enguany, en
quina posició està aquesta?

La
primera

 En les
primeres

 En mig  Entre
les
darreres

 La darrera.

Quines són les 3 assignatures que més t'han agradat:

Quina nota li posaries al professor/a titular?: 0 1 2 3
A l'assignatura, quines coses creus que s'haurien de millorar de les classes?
A l'assignatura, quines coses creus que funcionen be i és millor mantenir?
**
**Respecte a l'INSTITUT en general

Creus que a l'Institut hi hagut un ambient adequat per
aprendre?:

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

Creus que a l'Institut hi hagut un ambient adequat per
treballar?:

Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

De l'Institut, quines coses creus que s'haurien de millorar a les classes en general?
De l'Institut, quines coses creus que funcionen bé en general i és millor mantenir?
**
**Respecte a la TEVA ACTITUD dins la classe de l'assignatura:

Has estat atent a les explicacions? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Has pres apunts de les coses que s'han explicat? Molts  Bastants  A mitges  Pocs  Quasi mica
Has respectat l'ordre dins la classe? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Has estudiat abans dels exàmens? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Has estudiat cada dia? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Has utilitzat el llibre de Text? Molt  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica
Guardes els apunts de tot el curs? Tots La majoria  A mitges Pocs Quasi cap
Has fet els treballs (deures) obligatoris que ha posat el
professor?

Sempre  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

Has entregat els treballs (deures) voluntaris que ha proposat
el professor?

Sempre  Bastant  A mitges  Poc  Quasi mica

**
** En respecte al PROFESSOR DE RECOLZAMENT/DESDOBLAMENT, si en tens.
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Annex 2-A: EINES o FERRAMENTES DEL PANELL24 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
.

CARTA "OBERTA" SOBRE PROFESSIONALITAT: Actuacions que  no  ens  agraden al  departament de
Tecnologia

A l'atenció d’algun professor que ha passat per l’Institut i de qualsevol altre que hi vulgui passar
 
BUSCAR SEMPRE EXCUSES: que si no hi ha corrector gramatical, que si els alumnes són indisciplinats i
poc capacitats, que si tens que preparar-te les oposicions, etc. Aquesta és la feina, i  o trobes estratègies o
canvies  de  feina.  Els  alumnes  són  els  que  hi  ha  i  per  això  te  paguen,  igual  que  per  fer  la  teva  feina
independentment dels teus problemes personals. 
ESCRIURE FATAL EN CATALÀ: Per una persona amb una carrera com a mínim i se suposa que amb el
reciclatge de català aprovat no és necessari tenir corrector, al menys per no fer les faltes garrafals que fas tu,
fins i tot als exàmens que dones als alumnes. Sinó BUSCAT ALGUNA SOLUCIÓ, PERÒ SENSE EXCUSES.
POSAR POC  INTERÉS EN  LA REALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ OFICIAL (Programacions,
Memòries, ACIs, etc.): Encara que és pesat, ho hem de fer tots, i fer-ho amb un poc de professionalitat, perquè
serveixi el millor possible. Els exàmens de setembre, també. L'únic que vares incloure (de 1r de Batxillerat) era
només d'un tema amb l'EXCUSA (novament) de que aquest alumne no es presentarà. Encara que tenguis el títol
de  vident, no em serveix. Els fulls de recollida i  retorn de fiances han de tenir  les dades de l'imprés del
departament, amb les dates de recollida i retorn, i podrien estar fetes amb un poc més d'interés. 
ESCAQUEJAR-TE DE LA PREPARACIÓ DE TALLER: Sempre tens excuses per esquivar els inventaris
d'eines i materials (que l'any que ve hauran de ser a principi de curs i cada fi de trimestre), per no recollir les
pràctiques i projectes dels teus alumnes. Si en Setembre tornes per quedar-te tens dues capses plenes (que jo
vaig tenir  que buidar  de  les taquilles dels teus alumnes) i  bastants  projectes  per  desmuntar i  recuperar  el
material, i el material d'unes pràctiques d'electricitat que vares deixar tirat al meu taller quan et vaig tenir que
"expulsar" del taller. També s'ha d'estar més predisposat a arreglar i millorar l'organització del taller. 
COL·LABORAR AMB FETS, NO NOMÉS AMB PARAULES: Ha acabat el curs i no he vist cap cartell de
tancar l'aixeta (bona proposta teva, però només això), i les propostes de millora dels apunts vaig demanar,
explicitament, que me donassiu una redacció possible i encara l'estic esperant (un altre motiu per creure que no
entens les coses que et deim). 
PASSAR DE FER CUMPLIR LES NORMES: Per usar les instal·lacions de tecnologia has d'imposar-te als
alumnes i fer cumplir les normes, especialment les que si no es cumpleixen afecten als grups que venen darrera.
Si no ho arreglen els alumnes, ho hauràs d'arreglar tu, cosa que sembla que no et fa gràcia fer. 
NO ASSUMIR LES ERRADES I DEFECTES: Me molesta que no reconeguis una certa desorganització i
desordre que tens, que queda en evidència en les multiples vegades que deies no haver recollit fulls del cassiller
i després els trobaves dalt la taula. Evidentment que hi ha pitjors professors que tu i que no tot el que fas està
malament, però aquesta és una excusa i el que s'ha d'intentar és millorar i corregir els defectes, almenys en el
perfil que volem al nostre departament. 
NO FER CAS DELS CONSELLS DELS COMPANYS, especialment els més veterans. En linía amb l'anterior i
amb la teva busca d'excuses, els consells que t'he donat jo o en Rafel pareix que te patinen permanentment. 
NO CUMPLIR AMB DILIGÈNCIA ELS ENCÀRRECS: Cansa tenir que demanar les coses reiteradament,
com les còpies de fulls d'avaluacions o enunciats d'exàmens. 
NO PREPARAR-SE ANTICIPADAMENT TOTES LES CLASSES, fins i tot les de 2n d'ESO. No basta anar
llegint  i  explicant  el  que  es  llegeix.  Les  classes  s'han  de  preparar  i  als  companys que  tan  acompanyat
(concretament en Rafel) no els hi semblava. 
NO TENIR INTERÉS PER COORDINAR-SE. Enguany no m'has vengut a veure CAP vegada per demanar-
me dades sobre les classes de 2n d'ESO. L'any passat, a vegades quan haviem quedat, arribaves tard per poder
acabar el berenar tranquilament. 
MOSTRAR INCOHERENCIA ENTRE COMENTARIS I NOTES: No és normal queixar-se permanentment
dels grups que es tenen i després anar aprovant a tot deu. S'ha de ser coherent i no regalar els aprovats. Encara
estic esperant el teu arxiu de notes seguint els criteris de qualificació del departament. 
CORREGIR SENSE UN CRITERI ESTABLE: Dels exàmens dels teus alumnes que he revisat, hi ha respostes
quasi idèntiques valorades una a màxim i l'altre a mínim. Sembla que corregeixes segons et cau la persona. A
més, en les correccions hi ha d'haver més opcions que tot be o tot malament, encara que siguin preguntes d'1
punt. Per cert, el fet que a una persona li llevin terra per fer una carretera SÍ ÉS UN EFECTE NEGATIU DE
LA TECNOLOGIA. 
POC ESFORÇ EN LA CORRECCIÓ DE RECUPERACIONS: Què és això de Recupera o No recupera. Els
examens de recuperació s'han de corregir com qualsevol altre, amb nota numèrica.
Per evitar que aquestes mostres de poca implicació tornin a repetir-se, o al menys perque qui ho faci no pugui
posar s'excusa de no saber-ho, he preparat un full de criteris que TOTS els que estiguem al departament l'any
que ve hem de respectar.  Està penjat a Internet perquè si algun candidat vol mirar-ho ja ho pugui trobar a
www.eivissaweb.net/algarbtecno/departament/criteris.htm

Per tant, si segueixes en la línia de que et patinin els nostres consells i el curs que ve tornes al departament, ja
saps el que hi haurà i recorda a no venir amb calçons de color blanc si no et vols embrutar.
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