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Criteris generals d’avaluació 
 
Els objectius plantejats per avaluar es poden resumir en els aspectes següents: 
 
 valorar el coneixement de conceptes bàsics 
 valorar la correcció, claredat i concreció en l’expressió escrita quan es descriuen o 
defineixen aspectes o conceptes relacionats amb la matèria 
 valorar la capacitat d’arribar a resultats correctes amb les unitats correctes 
 
Els aspectes que cal considerar en l’avaluació es poden resumir en: 
 
 errors de concepte invalidaran la resposta, i ja no es puntuarà, encara que hi hagi 
encerts parcials 
 errors en les unitats o unitats no posades es penalitzaran amb 0.5 punts cada errada 
 en el cas d’errors de càlcul, el plantejament correcte des d’un punt de vista 
conceptual es puntuarà amb la meitat del valor de la qüestió o l’apartat. Determinats 
errors de signe poden ser considerats errors conceptuals i, per tant, invalidar la resposta 
 en el cas de preguntes encadenades, no es penalitzaran els errors derivats dels 
resultats anteriors, sempre que prendre aquests com a dades no representi un error 
conceptual i els resultats que se’n derivin siguin raonables. 
 



 

 
 
 
Criteris específics d’avaluació 
 
OPCIÓ A  -Problemes 
 

1.  
a) Massa calculada per segon independentment de si es dona en kg/s o g/s (1 punt) 
b) Resposta correcte tant si es dona potència aportada o potència útil (1 punt) 
c) Aquí s’ha de fer el càlcul amb la potència útil tal com es mostra a la solució. (1 punt).  
Si la velocitat de gir no es dona en rpm (0.5 punts). En el cas de que s’empri la potència 
aportada, i tot el càlcul de la velocitat de gir es faci correctament es donaran 0.25 punts.  
 
2. 
a) Velocitat correcte 1.5 punts. Plantejament correcte del problema però amb error de 
càlcul 0.75 punts. 
b) Cada cabal correcte 0.5 punts. Cada cabal correctament plantejat amb error de càlcul 
0.25 punts. 
c) Pressió correcte 1 punt. Plantejament correcte del problema però error de càlcul 0.5 
punts 
 
Qüestions 
 
1.  
 
-Taula de veritat correcta 0.25 punts. Errors en la taula de veritat 0 punts.  
-Mapa de Karnaugh correcte 0.5 punts. (Si està d’acord amb l’apartat a) es considerarà 
correcte). 
-Funció lògica correcte 0.5 punts. Si està d’acord amb el mapa de Karnaugh de l’apartat 
anterior incorrecte, aleshores si la dificultat amb la simulació és similar al cas correcte o 
major, es considerarà correcte, en cas contrari 0 punts. 
-Circuit implementat correcte 0.25 punts.  Si està d’acord amb la funció simplificada de 
l’apartat anterior i la dificultat és similar es considera correcte. Si la dificultat és molt 
menor, aleshores 0 punts.  
 
2. HB (0.75 punts). Profunditat empremta (0.75 punts). Si errors de càlcul però 
plantejament correcte 50% de la puntuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
OPCIÓ B-Problemes  
 
1. 
a) Taula de veritat correcta 1 punt. Errors en la taula de veritat 0 punts.  
b) Funció lògica no simplificada correcte 1 punt, si la funció és incorrecte però està 
d’acord amb la taula de veritat 0.5 punts. 
c) Mapa de Karnaugh correcte 0.5 punts. (Si està d’acord amb l’apartat a) es considerarà 
correcte). 
Funció lògica correcte 0.5 punts. Si està d’acord amb el mapa de Karnaugh incorrecte, 
aleshores si la dificultat amb la simulació és similar al cas correcte o major, es 
considerarà correcte, en cas contrari 0 punts. 
d) Circuit implementat correcte 1 punt.  Si està d’acord amb la funció simplificada de 
l’apartat anterior i la dificultat és similar es considera correcte. Si la dificultat és molt 
menor, aleshores 0 punts.  
 
2.  
 
a) Velocitat correcte, independentment de les unitats emprades, 0.5 punts. Planteig 
correcte però amb errors de càlcul 0.25 punts. 
b) Parell Motor correcte 1 punt i si no es te en compta la tracció a dues rodes, 0.5 punts.  
Com a la resta de l’examen, error de càlcul però planteig correcte, mitat de puntuació. 
c) Velocitat angular 0.25 punts, raó de transmissió 0.25 punts 
d) Resultat correcte 1 punt. Errors de càlcul però planteig correcte 0.5 punts. 
 
Qüestions 
 
1. Resultat correcte 1.5 punts. Errors de càlcul però planteig correcte 0.75 punts. 
2. Velocitat d’avanç 0.75 punts, cabal q2 0.75 punts. 
 
 


