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Continguts o unitats per avaluació:

1a Avaluació

• Tractament d'informació en xarxa

◦ Xarxes informàtiques

◦ Cerca activa dins xarxes informàtiques

◦ Compartir informació allotjada a la xarxa

◦ Google i les seves eines

◦ Planes webs institucionals  

• Correu electrònic

◦ Enviament i recepció de correus.

◦ Documents adjunts

◦ Gestió de contactes

◦ Mesures de seguretat

• Processadors de textos. 

◦ Consolidació dels coneixements anteriors.

• Mecanografia

◦ Tècniques per adquirir velocitat en l'escriptura

• Fulls de càlcul

◦ Entorn de feina

◦ Fórmules i funcions

2a Avaluació

• Fulls de càlcul

◦ Fórmules i funcions

◦ Gràfics, introducció i interpretació 

◦ Ús de filtres i ordenació de dades



• Elaboració de presentacions

◦ Entorn de feina

◦ Disseny i edició de diapositives

◦ Aplicació d'efectes i animació a les diapositives

◦ Aplicació de so i vídeos

• Movimaker

◦ Entorn de feina

◦ Maneig d'imatges 

◦ Creació de un vídeo amb textos i àudio

• Gimp

◦ Entorn de treball

◦ Retoc bàsic d'imatges  

Què s’avaluarà:

Els coneixements apresos i, sobretot, la realització de les tasques dins 
l’aula i la participació de l’alumne.

Com s’avaluarà:

Es farà avaluació  contínua,  es a dir,  cada tasca o prova avaluada 
podrà incloure tots els continguts explicats prèviament.

Per calcular la nota de cada avaluació, es farà una mitjana ponderada 
de tots els exàmens, proves, treballs i exercicis de classe que es facin 
durant l’avaluació. 

El 30% de la nota correspondrà al control de les tasques diàries de 
classe. Només es farà la mitjana si es presenten totes les tasques, en 
cas contrari, tendra un zero d'aquesta part. La ponderació d'aquesta 
part  es farà tenint  en compte el  pes ponderat  de cada una de les 
tasques.

Un 30% correspondrà als exercicis proposats, on l'alumne ha d’obtenir 
un resultat de manera autònoma. La ponderació d'aquesta part es farà 
tenint en compte el pes ponderat de cada una de les tasques. 

El 40% restant serà l’actitud que mantindrà l’alumne dins l’aula.

La  nota  final  es  calcularà  mitjançant  una  mitjana  entre  les  dues 



avaluacions o serà directament la nota de la segona avaluació.  Es 
triarà l'opció que més afavoreixi l'alumne.

Els alumnes que no superin aquesta assignatura pel mes d'abril, no 
tendran dret a realitzar les pràctiques a les empresa i hauran d'anar a 
la convocatòria extraordinària de juny

Per aprovar  aquesta convocatòria  serà imprescindible assistir  a  les 
classes de repàs i entregar totes les tasques encomanades i, a més, 
superar els exàmens, els criteris seran els mateixos de la primera i 
segona avaluació

En cas que no superin la convocatòria de juny hauran de repetir curs


