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OBJECTIUS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS TEMP 

1- Introducir l'alumnat en els coneixements básics 
sobre electrònica com a recolzament per a 
successius cursos o crèdits superiors d'electrònica. 

2- Reconèixer i usar correctament la simbologia 
referida a l'electrònica. 

3- Conèixer i usar correctament les unitats 
elèctriques. 

4- Conèixer i usar correctament els múltiples i 
submúltiples de les unitats elèctriques. 

5- Identificar els components i elements bàsics de 
l'electrònica. 

6- Identificar el codi de colors de les resistències. 

7- Conèixer el valor de les resistències segons el seu 
codi de colors. 

8- Identificar i reconeixer la funcionalitat de cada un 
dels components traballats. 

9- Usar les TIC per a obtenir informació. 

10- Conèixer i respectar les normes de l'aula taller. 

11- Mantenir el taller net i ordenat. 

12- Comportar-se adequadament a l'aula taller. 

CB3. digital i tractament de la informació 

- Usar les TIC's com a instrument de treball intel·lectual. 

- Usar les TIC's com a mitjà per a organitzar i relacionar informació. 

- Usar les TIC's com a recurs per a obtenir informació. 

CB5. aprendre a aprendre  

- Ser conscients del que se sap. 

- Saber que cal aprendre. 

- Saber obtenir informació. 

- Saber com es gestiona l'aprenentatge. 

- Aprendre de i amb les altres persones. 

- Aplicar els coneixements a les noves situacions. 

- Integrar la nova informació en els nostres coneixements previs. 

CB6. autoestima i iniciativa personal 

- Saber identificar i complir objectius. 

- Reelaborar els coneixements previs. 

- Ser capaç d'autoavaluar-se acceptant els errors i valorant els encerts. 

CB7. coneixement i interacció amb el món físic 

- Analitzar críticament els missatges informatius i publicitaris. 

Distribució i entrega del material 
necessari i explicació de les 
activitats a realizar. 

1h 

Codi de colors de les resistències 1h 

Preparació dels materials per a la 
realització de les experiències. 

1h 

Realizació de les 17 experiències 
programadas 

17h 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

Realizació de totes les 
experiències programades. 

 

 

100,00 % 
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CB8. social i ciutadania 

- Saber comunicar-se i expressar les pròpies idees. 

- Saber escoltar i valorar les idees dels altres. 

- Calcular els riscos. 

- Ser capaç de planificar. 

 

 


