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Nom del professor/a: ORIOL SUÑÉ 

 

1. CONTINGUTS 

1. Eines Google 

2. Presentacions diapositives. 

3. Fulls de càlcul i creació de gràfics. 

4. Pàgines Web i Blog 

5. Projecte robòtica 

 

2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR.  

Dimensions Competències 

1. Instruments i aplicacions 
 

C1. Seleccionar, configurar i programar     
dispositius digitals segons les tasques a      
realitzar. 

 C2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos,       
presentacions multimèdia i tractament de dades      
numèriques per a la producció de documents       
digitals. 

 C3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició      
d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a         
produccions de documents digitals.  

C4. Cercar, contrastar i seleccionar informació      
digital adequada per al treball a realitzar, tot        
considerant diverses fonts i mitjans digitals 

2. Tractament de la informació i      
organització dels entorns de treball i      
aprenentatge 

C5. Construir nou coneixement personal     
mitjançant estratègies de tractament de la      
informació amb el suport d’aplicacions digitals 
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3. Comunicació interpersonal i    
col·laboració 
 
 
 

C7. Participar en entorns de comunicació      
interpersonal i publicacions virtuals per compartir      
informació 

C8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines        
i entorns virtuals de treball col·laboratiu 

4. Ciutadania, hàbits, civisme i identitat      
digital 

C10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC        
vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de        
riscos 

C 11. Actuar de forma crítica i responsable en         
l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics,        
legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat       
digital 

 
 
3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
El percentatge d’avaluació de les dimensions és el següent: 
 
 

Dimensions Ponderació 
1.Instruments i aplicacions 30% 

2. Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i            
aprenentatge 

40% 

3. Comunicació interpersonal i col·laboració 20% 

4. Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital 10% 

 

Les qualificacions de les avaluacions i les qualificacions de finals de curs, tindran el              
següent format: 
 
a) AE (Assoliment d’Excel·lència): 9-10 
b) AN (Assoliment de Notable): 7-8,9 
c) AS (Assoliment Satisfactori): 5-6,9 
d) NA (No Assoliment): 0-4,9 
 
S'avaluarà tenint en compte els apartats següents: 
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1.- Proves de coneixements. Aquesta part té un valor del 40% de la nota, de les unitats                
desenvolupades a l'aula de teoria, o aula d’informàtica.  
 
Dins d’aquest apartat s’avaluen principalment proves de coneixements.  La nota mínima           
de les proves de coneixement per tal de fer mitja amb la resta d'apartats ha de ser igual o                   
superior a 3.  
 
2.- Dossier i treballs pràctics en activitats informàtica. Aquesta part té un valor del              
 40% de la nota, de les unitats desenvolupades a l'aula de teoria, o aula d’informàtica.  

3.- Actitud. En aquest apartat es valora l’actitud envers l’assignatura de l’alumne. La             
forma de treballar al taller o aula d’informàtica, la forma d’estar a classe, la puntualitat al                
moment de lliurar  les diferents feines, l’assistència a classe etc. Valor del 20% de la nota                
de cadascuna de les unitats didàctiques.  

La mitjana per tal d’aprovar cadascuna de les unitats ha de ser igual o superior a 5, tenint                  
en compte els 3 apartats anteriors. 
 
Tots els treballs i exàmens copiats total o parcialment seran automàticament suspesos tan             
l’original com la copia. 
 
L’acumulació d’un 20% de faltes d’assistència podria comportar suspendre la matèria. 
 
 
4.- CRITERIS  DE RECUPERACIÓ.  
 
El departament designarà durant el curs les dates i els sistemes de recuperació dels              
trimestres anteriors segons es consideri adient.  
 
La nota de recuperació de l'avaluació no serà mai superior al 5 (AS) 
 
Cal aprovar els tres trimestres del curs amb una nota mínima de 5 per tal de superar la                  
totalitat del curs, havent de presentar-se a la recuperació extraordinària de juny en cas de               
tenir un dels trimestres suspesos. 
 
En el marc de l'avaluació contínua, l'assoliment de les competències del curs de les              
matèries amb continuïtat dins l'etapa i dels àmbits transversals comporta l'assoliment dels            
nivells competencials no assolits en cursos anteriors. Pel que fa a les altres matèries,              
l'alumnat haurà de presentar-se a les convocatòries de recuperació de cursos anteriors            
dels mesos de novembre i/o febrer.  
 
A la convocatòria extraordinària de Juny l'alumne haurà de recuperar el curs sencer.  
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