
DOCUMENT METODOLOGIA I QUALIFICACIÓ TREBALL TERCER TRIMESTRE I 
AVALUACIÓ FINAL 

 
Departament d’Informàtica 

 
ESO i Batxiller (Informàtica o TIC, depenent del curs) 
 
Donat el caràcter de l’assignatura no es considera necessari fer canvis respecte a la              
metodologia que es venia emprant des de principi de curs i de la qual tant l’alumnat com                 
les famílies estan assabentades des de l’inici. 

1. Es continuaran proposant tasques en el corresponent curs d’AULES, que els           
alumnes hauran de presentar en el termini establert, que s’adaptarà a les actuals             
circumstàncies. Estes tasques seran obligatòries. 

2. Es posaran al corresponent curs d’AULES els vídeos explicatius i els apunts que es              
considere necessari per a que l’alumnat puga entendre els continguts. 

3. Es podran realitzar comunicacions via videoconferència amb els grups i/o alumnes           
que cada professor o professora imparteix. 

4. Es realitzarà un seguiment del treball realitzat per l’alumne i del seu interès i actitud               
en la realització i el seguiment de les activitats. 

5. Es proposaran, depenent del bloc o del nivell, projectes finals i/o qüestionaris            
disponibles en el curs d’AULES que seran obligatòries i tindran un pes major que              
les tasques del punt 1. 

 
A continuació s'indica les competències valorades en les activitats proposades, així com el             
percentatge a la nota d'avaluació que cada treball aporta: 

1.(CMCT) Competència matemàtica i competència bàsica en Ciència i Tecnologia          
(punt 1, 5).  
2.CCLI) Comunicació lingüística (punt 2, 3).  
3.(CD) Competència digital (punt 1,2, 3, 5).  
4. (CAA) Competència d'aprendre a aprendre (punts 1, 2, 3, 4, 5).  
5.(CSC) Competències socials i cíviques. (punts 3, 4).  
6. (CSIEE) Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor (1, 2, 5).  
7. (CEC) Consciència i expressions culturals (1, 5) 

 
En quant als criteris de qualificació de la 3a avaluació, es modifiquen lleugerament i              
queden com apareix en la següent taula: 
 

 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 3a AVALUACIÓ 
 

INFORMÀTICA/TIC Tasques 
obligatòries, punt 1 

Treball, interès i 
actitud, punt 4 

Projecte i/o 
qüestionaris, punt 5 

ESO 40% 10%-20% 50%-40% 

Batxiller 40% 10%-20% 50%-40% 
 
Criteri per establir la nota final de l'assignatura 
La nota de la 3a avaluació podrà pujar fins a un punt la nota de la 1a i la 2a avaluació. 
En casos molt excepcionals, i a criteri del professor/a, la nota es podrà pujar fins a 2                 
punts. 



 
Projecte Interdisciplinar de 2n d’ESO 
 
En aquest cas si es considera necessari modificar la metodologia, donat que la majoria de               
tasques es realitzaven en grup i en les circumstàncies actuals açò ja no és possible.  
 

1. Es proposaran projectes en el corresponent curs d’AULES, que els alumnes hauran            
de presentar en el termini establert, que s’adaptarà a les actuals circumstàncies.            
Estes tasques seran obligatòries. Els projectes seran variats, dels blocs d’Audio i            
Vídeo, i podran consistir en recerca d’informació i elaboració de treballs o guions,             
gravació i edició d’audios, gravació i edició de vídeos. 

2. Es posaran al corresponent curs d’AULES els vídeos explicatius i els apunts que es              
considere necessari per a que l’alumnat puga entendre els continguts. 

3. Es podran realitzar comunicacions via videoconferència amb el grup i/o alumnes           
que es considere necessari i/o ho demanen. 

4. Es realitzarà un seguiment del treball realitzat per l’alumne i del seu interès i actitud               
en la realització i el seguiment de les activitats. 

 
A continuació s'indica les competències valorades en les activitats proposades, així com el             
percentatge a la nota d'avaluació que cada treball aporta: 

1.(CMCT) Competència matemàtica i competència bàsica en Ciència i Tecnologia          
(punt 1, 2).  
2.CCLI) Comunicació lingüística (punt 1, 2, 3).  
3.(CD) Competència digital (punt 1,2, 3).  
4. (CAA) Competència d'aprendre a aprendre (punts 1, 2, 3, 4).  
5.(CSC) Competències socials i cíviques. (punts 3, 4).  
6. (CSIEE) Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor (1, 2, 3).  
7. (CEC) Consciència i expressions culturals (1) 

 
En quant als criteris de qualificació de la 3a avaluació, es modifiquen i queden com               
apareix en la següent taula: 
 
PROJECTE 
INTERDISCIPLINAR Projectes obligatoris, punt 1 Treball, interès i actitud, punt 4 

2n ESO 80% 20% 
 
Criteri per establir la nota final de l'assignatura 
La nota de la 3a avaluació podrà pujar fins a un punt la nota de la 1a i la 2a avaluació. 
En casos molt excepcionals, i a criteri del professor/a, la nota es podrà pujar fins a 2                 
punts. 
  



CICLES FORMATIUS 
 
La metodologia a emprar en les circumstàncies actuals serà: 
 

1. Es donaran classes via webex amb els grups que cada professor o professora             
imparteix. 

2. Es realitzarà un seguiment del treball realitzat per l’alumne i del seu interès i actitud               
en la realització i el seguiment de les activitats. 

3. Es proposaran activitats, projectes i/o qüestionaris/proves d’avaluació disponibles        
en el corresponent curs d’AULES que seran obligatòries. 

 
En quant als criteris de qualificació de la 3a avaluació, es modifiquen i queden com               
apareix en la següent taula: 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 3a AVALUACIÓ 
 
 Interés/Assistència a 

videoconferències 
Activitats/Proves 

d’avaluació/Projectes 

CFGM SMR 30-40% 70-60% 

CFGS DAW 30-40% 70-60% 
 
Criteri per establir la nota final del mòduls 
La nota de la 3a avaluació podrà pujar fins a un punt la nota de la 1a i la 2a avaluació. 
En casos molt excepcionals, i a criteri del professor/a, la nota es podrà pujar fins a 2                 
punts. 


