
I.E.S. JOAN COROMINES

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

Departament d’Informàtica

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



1er ESO

TALLER DE RELACIONS DIGITALS RESPONSABLES

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

Per a l'avaluació s'utilitzaran els següents criteris i amb la següent ponderació:

Actitud i comportament (10%)
Activitats de classe (50%)
Proves teorico-pràctiques i projectes (40%)

Per aprovar un trimestre hi haurà una mitjana ponderada mínima de 5 sobre 10. A més, caldrà obtenir mínim
de 4 sobre 10 en cadascun dels 3 apartats. Si en algun dels 3 apartats no s'arriba al 4 la mitjana del
trimestre serà el mínim entre 4 i la mitjana ponderada dels 3.
La nota s’arredonirà cap amunt quan el decimal siga major o igual a 0’5 i cap avall en la resta de casos.
En l'avaluació ordinària de juny la nota mitjana del curs es calcula com a mitjana aritmètica de les notes de
cada trimestre, sempre que totes elles siguin iguals o superiors a 5. En cas contrari la nota serà la menor
entre 4 i la mitjana dels 3 trimestres.
En cas de detectar la còpia d'alguna prova o pràctica per part de l'alumne, automàticament en suposarà la
qualificació de 0 punts, tant per a qui va copiar com per a qui es va deixar copiar.
Els treballs que no es lliuren en el termini establert tindran una qualificació de 0 i no podran lliurar-se en una
data posterior.

Faltes d'assistència.

Un nombre de faltes d'assistència superior al 15% de les classes d'un trimestre suposarà de forma
automàtica un 0 en l'apartat d'Actitud i comportament d'aquest trimestre.
Addicionalment el professor podrà exigir la realització d'activitats complementàries o fins i tot algun examen
teòric o pràctic per poder aprovar el trimestre.

Recuperacions.

El professor establirà en cada cas les activitats complementàries que consideri oportunes per a aquells
alumnes que suspenguin un trimestre, podent ser aquestes particularitzades a cada alumne concret i a les
causes per les quals va suspendre el trimestre. Les activitats complementàries podran ser el lliurament de
treballs o projectes no lliurats prèviament, nous treballs o projectes, exàmens teòrics o pràctics o qualsevol
altra activitat que el professor consideri adequada. La nota màxima de recuperació d'un trimestre serà un 5.

Convocatòria extraordinària.

Els alumnes que no aconsegueixin superar el mòdul al juny hauran d'acudir a l'examen final de la
convocatòria extraordinària.
En aquest cas, la nota de l'assignatura estarà composta al 100% pel resultat d'aquest examen, que podrà
tenir una part teòrica i una altra pràctica.
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2n ESO

INFORMÀTICA

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

Respecte als criteris de qualificació, la nota final de l'alumne en l'avaluació s'establirà d'acord amb els
següents percentatges: 

Percentatge Activitat

40% Proves escrites. Exàmens o prova teòric-pràctica (individual). Normalment
es faran després de cada unitat didàctica. Si la unitat és d'una curta durada el
professor podrà avaluar els coneixements adquirits en aquesta unitat en
l'examen de la següent unitat.

50% Pràctiques. Valoració de les activitats i treballs realitzats en l'aula. El
professorat dividirà aquest percentatge entre les diferents activitats com crea
convenient, sempre valorant la importància i dificultat de cada part.

10% Actitud. Es valorarà:
- Interès i participació en la classe.
- Treball en l'aula.
- Comportament de l'alumne amb la resta dels companys.
- Comportament cap al professor.
- Tracte adequat del material escolar.

Nota de les avaluacions

De cada avaluació s'obtindrà una nota formada pels conceptes, procediments i actituds segons els
percentatges indicats anteriorment. 

La nota conceptual serà la nota mitjana de tots els exàmens realitzats. Per a poder aprovar l'avaluació
l'alumne haurà d'obtindre una nota mitjana igual o superior a 5 punts en aquest apartat. En cas contrari
suspendrà l'avaluació obtenint una nota màxima de 4. 
Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar
l'examen. Si no l'aporta, el professor no li repetirà l'examen i la qualificació d’aquest examen serà 0. 

La nota procedimental serà la nota mitjana de totes les pràctiques, havent de ser aquesta nota mitjana
superior o igual a 5 per a poder aprovar l'avaluació. En cas contrari suspendrà l'avaluació obtenint una
nota màxima de 4.

La nota actitudinal ha de ser superior o igual a 4 per a poder aprovar l'avaluació. En cas contrari
suspendrà l'avaluació obtenint una nota màxima de 4.

Per a poder aprovar un trimestre és necessari aconseguir una qualificació mínima de 5 punts. 

Finalment, els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar les notes
finals de cada avaluació seran els següents:

l En aquelles notes finals inferiors a 5, es seguirà el mètode de truncament. Per exemple, un 4’9 o un
4’2 serà truncat a 4 en la nota final.
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l En la resta de notes, es seguirà el mètode d’arrodoniment. Per exemple, un 6’3 serà un 6 a la nota
final. En canvi, un 6’5 o un 6’7 serà un 7 a la nota final. 

Avaluació final ordinària

La nota final del curs en l’avaluació ordinària serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en les tres
avaluacions. L'alumne supera l'avaluació final si la nota mitjana és igual o superior a 5 punts. Per a la nota
final també es seguiran el criteris d’aproximació de la nota ja descrits abans. 

En cas de no superar l'assignatura en l'avaluació final ordinària de Juny, tindran la possibilitat de presentar-
se a la prova extraordinària de Juliol.

Avaluació extraordinària (Juliol)

Aquells alumnes que no superen l'assignatura en l'avaluació ordinària (Juny), hauran de realitzar un examen
teòric-pràctic en l'avaluació extraordinària de Juliol. Aquest examen contindrà preguntes teòric-pràctiques
relacionades amb els conceptes i procediments treballats al llarg de tot els curs. La nota final del curs per a
aquests alumnes serà la que obtinguen en aquesta prova utilizant els criteris d’aproximació ja comentats
abans. 

Recuperació de l'assignatura pendent de cursos anteriors

En el cas que existisquen alumnes amb l'assignatura pendent d'un altre curs, hauran de realitzar un examen
de recuperació. Aquest examen contindrà preguntes teòric-pràctiques relacionades amb els conceptes i
procediments treballats en la matèria que té pendent. Si obté un 5 o més en aquest examen, la matèria es
considerarà aprovada. La nota de la matèria pendent per a aquests alumnes serà la que obtinguen en
aquesta prova.

TALLER D’APROFUNDIMENT

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L'avaluació contínua s'entén com un element inherent al procés d'ensenyament-aprenentatge i com un
instrument al servei d'aquest procés, és a dir, d'una banda les situacions i activitats que s'utilitzen per a
identificar i valorar què han après els alumnes constitueixen el punt d'unió entre els processos
d'ensenyament que desplega el professor i els processos de construcció de coneixement que realitzen els
alumnes (Coll, Martín i Onrubia, 2001), i d'altra banda, les activitats d'avaluació han de ser coherents amb la
resta d'elements que constitueixen el procés educatiu, especialment amb els objectius que es persegueixen
i les activitats que es plantegen (William, 2000, Hargreaves, Earl i Schmidt, 2002, Dochy, 2004; Norton,
2004). Per tant, no es pretén valorar solament el coneixement conceptual dels alumnes, sinó també les
seues habilitats en contextos reals d'ús (Shepard, 2000). Per a això, és fonamental incardinar l'avaluació en
el procés mateix d'aprenentatge que duen a terme els alumnes mentre es desenvolupen les activitats
d'ensenyament i aprenentatge, sent les principals activitats d'ensenyament-aprenentatge al mateix temps
activitats d'avaluació.
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Així, un conjunt d'activitats d'avaluació contínua consistiran en dues parts:

l Elaboració per part dels alumnes de diferents productes per a cadascun dels blocs temàtics
en què s'organitza l'assignatura. Per exemple, en una situació d'anàlisi de casos o de resolució de
problemes complexos. L'elaboració d'aquests productes requereix, entre altres aspectes, l'ús de
competències d'autorregulació de l'aprenentatge.

l Per part del professor, l'avaluació contínua incorpora el seguiment i l'observació del procés
de treball de l'alumnat, l'avaluació dels resultats de l'aprenentatge dels alumnes en cada bloc
temàtic i el seu trasllat als alumnes com a seguiment a partir dels resultats d'avaluació.

D'aquesta forma, el sistema d'avaluació contínua utilitzat compleix una doble finalitat, d'una banda, és útil al
professor en la mesura que ajuda a prendre decisions dirigides a millorar la seua pràctica docent en relació
amb l'aprenentatge dels alumnes (avaluació formativa) i d'altra banda, ajuda als alumnes a prendre
decisions dirigides a millorar la seua activitat d'aprenentatge (avaluació formadora) (Nunziati, 1990, Allal,
1991).

Criteris d'avaluació.

Els criteris d'avaluació d'aquesta matèria són els següents:

 BL1.1. Crear continguts audiovisuals planificant el procés d'elaboració i utilitzant aplicacions

informàtiques que permeten la captura, la manipulació i la integració d'informació per a la realització

de tasques en diversos contextos.

 BL2.1. Seleccionar informació en la web, del rastreig de fonts de continguts i en l'activitat de les

xarxes socials, produir cooperativament continguts en servicis de la xarxa i compartir coneixements i

continguts debatent a través del correu electrònic i les xarxes socials per a aprendre

cooperativament a través de la xarxa.

 BL3.1. Crear aplicacions de creixent nivell de dificultat i de forma individual o cooperativa utilitzant

un entorn de programació per a dispositius mòbils i planificant, supervisant i avaluant el procés.

 BL4.1. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les

estratègies de Comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut,

l'ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques d'aprenentatge.

 BL4.2. Expressar oralment textos prèviament planificats, de l'àmbit personal, acadèmic, social o

professional, amb una pronunciació clara, aplicant les normes de la prosòdia i la correcció

gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació

comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no

discriminatori.

 BL4.3. Participar en intercanvis comunicatius de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional

aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral

utilitzant un llenguatge no discriminatori.
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 BL4.4. Reconéixer la terminologia conceptual de l'assignatura i del nivell educatiu i utilitzar-la

correctament en activitats orals i escrites de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional.

 BL4.7. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de forma contrastada i organitzar la

informació obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació de continguts, per

a ampliar els seus coneixements i elaborar textos de l'àmbit personal, acadèmic, social o

professional i del nivell educatiu, citant adequadament la seua procedència.

 BL4.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i proposar

accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu

desenvolupament i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.

 BL4.9. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de recursos i temps

ajustada als objectius proposats, adaptar-ho a canvis i imprevistos transformant les dificultats en

possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final, i comunicar de forma personal

els resultats obtinguts.

 BL4.10. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats

amb els coneixements del nivell educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i competències

necessàries per al seu desenvolupament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos

per a generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional.

 BL4.11. Participar en equips de treball per a aconseguir fins comuns assumint diversos rols amb
eficàcia i responsabilitat, recolzar companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les
seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.

A continuació es mostren aquests criteris d'avaluació relacionats amb els estàndards d'aprenentatge
avaluables i amb les competències del currículum.

CRITERIS D'AVALUACIÓ
INDICADORS (estàndards d'aprenentatge

avaluables)

COMPETÈNCIES

DEL CURRÍCULUM

BL1.1. Crear cont inguts audiovisuals

planificant el procés d'elaboració i utilitzant

aplicacions informàtiques que permeten la

captura, la manipulació i la integració

d'informació per a la realització de tasques en

diversos contextos.

BL1.1.1 Planifica el procés d'elaboració de

continguts audiovisuals.
CEC SIEE CAA

BL1.1.2 Crea continguts d'àudio digital en distints

formats utilitzant aplicacions informàtiques que

permeten la captura, la manipulació i la integració

d'informació per a la realització de tasques en

diversos contextos.

CD CAA CSC

BL1.1.3 Crea continguts de vídeo digital en distints

formats utilitzant aplicacions informàtiques que

CD CAA CSC
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permeten la captura, la manipulació i la integració

d'informació per a la realització de tasques en

diversos contextos.

BL2.1. Seleccionar informació en la web, del

rastreig de fonts de continguts i en l'activitat de

les xarxes socials, produir cooperativament

continguts en servicis de la xarxa i compartir

coneixements i continguts debatent a través

del correu electrònic i les xarxes socials per a

aprendre cooperativament a través de la xarxa.

BL2.1.1 Aprén seleccionant informació en la web,

del rastreig de fonts de continguts i en l'activitat de

les xarxes socials.

CD CSC SIEE

CAA

BL2.1.2 Construïx cooperativament continguts

d'aprenentatge en servicis de la xarxa.
CD CSC SIEE

BL2.1.3 Compartix coneixements i continguts

debatent a través del correu electrònic i les xarxes

socials per a aprendre cooperativament a través

de la xarxa.

CD CSC SIEE

CAA

BL3.1. Crear aplicacions de creixent nivell de

dificultat i de forma individual o cooperativa

utilitzant un entorn de programació per a

dispositius mòbils i planificant, supervisant i

avaluant el procés.

BL3.1.1 Crea aplicacions de creixent nivell de

dificultat i de forma individual o cooperativa

utilitzant un entorn de programació per a

dispositius mòbils. 

CD CAA SIEE

BL3.1.2 Planifica, supervisa i avalua el procés de

creació d'aplicacions.
CAA SIEE

BL4.1. Interpretar textos orals del nivell

educatiu procedents de fonts diverses utilitzant

les estratègies de Comprensió oral per a

obtindre informació i aplicar-la en la reflexió

sobre el contingut, l'ampliació dels seus

coneixements i la realització de tasques

d'aprenentatge.

BL4.1.1 Interpreta textos orals del nivell educatiu

procedents de fonts diverses utilitzant les

estratègies de Comprensió oral per a obtindre

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el

contingut, l'ampliació dels seus coneixements i la

realització de tasques d'aprenentatge.

CCLI CAA

BL4.2. Expressar oralment textos prèviament

planificats, de l'àmbit personal, acadèmic,

social o professional, amb una pronunciació

clara, aplicant les normes de la prosòdia i la

correcció gramatical del nivell educatiu i

ajustats a les propietats textuals de cada tipus i

situació comunicativa, per a transmetre de

forma organitzada els seus coneixements amb

un llenguatge no discriminatori.

BL4.2.1 Expressa oralment textos prèviament

planificats, de l'àmbit personal, acadèmic, social o

professional, amb una pronunciació clara, aplicant

les normes de la prosòdia i la correcció gramatical

del nivell educatiu i ajustats a les propietats

textuals de cada tipus i situació comunicativa, per

a transmetre de forma organitzada els seus

coneixements amb un llenguatge no discriminatori.

CCLI CAA

BL4.3. Participar en intercanvis comunicatius

de l'àmbit personal, acadèmic, social o

pro fess iona l ap l i cant les es t ra tèg ies

lingüístiques i no lingüístiques del nivell

BL4.3.1 Participa en intercanvis comunicatius de

l'àmbit personal, acadèmic, social o professional

aplicant les estratègies lingüístiques i no

lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la

CCLI CAA
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educatiu pròpies de la interacció oral utilitzant

un llenguatge no discriminatori.

interacció oral utilitzant un llenguatge no

discriminatori.

BL4.4. Reconéixer la terminologia conceptual

de l'assignatura i del nivell educatiu i utilitzar-la

correctament en activitats orals i escrites de

l 'àmbi t persona l , acadèmic, soc ia l o

professional.

BL4.4.1 Reconeix la terminologia conceptual de

l'assignatura i del nivell educatiu.
CCLI CAA

BL4.4.2 Utilitza la terminologia correctament en

activitats orals i escrites de l'àmbit personal,

acadèmic, social o professional.

CCLI CAA

BL4.5. Llegir textos de formats diversos i

presentats en suport paper i digital, utilitzant

les estratègies de comprensió lectora del nivell

educatiu per a obtindre informació i aplicar-la

en la reflexió sobre el contingut, l'ampliació

dels seus coneixements i la realització de

tasques d'aprenentatge.

BL4.5.1 Llig textos de formats diversos i

presentats en suport paper i digital, utilitzant les

estratègies de comprensió lectora del nivell

educatiu per a obtindre informació i aplicar-la en la

reflexió sobre el contingut, l'ampliació dels seus

coneixements i la realització de tasques

d'aprenentatge.

CCLI CAA

BL4.6. Escriure textos de l'àmbit personal,

acadèmic, social o professional en diversos

formats i suports, cuidant els seus aspectes

formals, aplicant les normes de correcció

ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i

ajustats a les propietats textuals de cada tipus i

situació comunicativa, per a transmetre de

forma organitzada els seus coneixements un

llenguatge no discriminatori.

BL4.6.1 Escriu textos de l'àmbit personal,

acadèmic, social o professional en diversos

formats i suports, cuidant els seus aspectes

formals, aplicant les normes de correcció

ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i ajustats

a les propietats textuals de cada tipus i situació

comunicativa, per a transmetre de forma

organitzada els seus coneixements un llenguatge

no discriminatori.

CCLI CAA

BL4.7. Buscar i seleccionar informació en

diverses fonts de forma contrastada i

organitzar la informació obtinguda per mitjà de

diversos procediments de síntesi o presentació

de continguts, per a ampliar els seus

coneixements i elaborar textos de l'àmbit

personal, acadèmic, social o professional i del

nivell educatiu, citant adequadament la seua

procedència.

BL4.7.1 Busca i selecciona informació en diverses

fonts de forma contrastada per a ampliar els seus

coneixements i elaborar textos de l'àmbit personal,

acadèmic, social o professional i del nivell

educat iu , c i tant adequadament la seua

procedència.

CCLI CAA

BL4.7.2 Organitza la informació obtinguda en una

busca per mitjà de diversos procediments de

síntesi o presentació dels continguts.

CCLI CAA

BL4.8. Realitzar de forma eficaç tasques o

projectes, tindre iniciativa per a emprendre i

proposar accions sent conscient de les seues

fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés

durant el seu desenvolupament i actuar amb

flexibilitat buscant solucions alternatives.

BL4.8.1 Realitza de forma eficaç tasques o

projectes.
SIEE CAA

BL4.8.2 Té iniciativa per a emprendre i proposar

accions sent conscient de les seues fortaleses i

debilitats.

SIEE CAA

BL4.8.3 Mostra curiositat i interés durant el

desenrotllament de tasques o projectes.
SIEE CAA

BL4.8.4 Actua amb flexibilitat buscant solucions

alternatives.
SIEE CAA
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BL4.9. Planif icar tasques o projectes,

individuals o col·lectius, fent una previsió de

recursos i temps ajustada als objectius

proposats, adaptar-ho a canvis i imprevistos

transformant les dificultats en possibilitats,

avaluar amb ajuda de guies el procés i el

producte final, i comunicar de forma personal

els resultats obtinguts.

BL4.9.1 Planificar tasques o projectes, individuals

o col·lectius, fent una previsió de recursos i temps

ajustada als objectius proposats.

SIEE CAA

BL4.9.2 Adapta la previsió a canvis i imprevistos

transformant les dificultats en possibilitats.
SIEE CAA

BL4.9.3 Avalua amb ajuda de guies el procés i el

producte final de tasques o projectes.
CAA

BL4.9.4 Comunica de forma personal els resultats

obtinguts de tasques o projectes.
SIEE

BL4.10. Buscar i seleccionar informació sobre

els entorns laborals, professions i estudis

vinculats amb els coneixements del nivell

educatiu, analitzar els coneixements, habilitats

i competències necessàries per al seu

desenrotllament i comparar-les amb les seues

pròpies aptituds i interessos per a generar

alternatives davant de la presa de decisions

vocacional.

BL4.10.1 Busca i selecciona informació sobre els

entorns laborals, professions i estudis vinculats

amb els coneixements del nivell educatiu.

SIEE CSC

BL4.10.2 Analitza els coneixements, habilitats i

competències necessàries per al desenrotllament

de les professions i estudis vinculats amb

coneixements del nivell educatiu.

SIEE CSC

BL4.10.3 Compara els coneixements, habilitats i

competències de les professions i estudis

vinculats amb les seues pròpies aptituds i

interessos per a generar alternatives davant de la

presa de decisions vocacional.

SIEE CSC

BL4.11. Participar en equips de treball per a

aconseguir metes comunes assumint diversos

rols amb eficàcia i responsabilitat, recolzar

companys i companyes demostrant empatia i

reconeixent les seues aportacions i utilitzar el

diàleg igualitari per a resoldre conflictes i

discrepàncies.

BL4.11.1 Participa en equips de treball per a

aconseguir metes comunes assumint diversos rols

amb eficàcia i responsabilitat.

SIEE CAA CSC

BL4.11.2 Recolza a companys i companyes

demostrant empatia i reconeixent les seues

aportacions.

CAA CSC

BL4.11.3 Utilitza el diàleg igualitari per a resoldre

conflictes i discrepàncies.
CSC

Instruments d'avaluació.

L'avaluació ha de considerar-se com un procés integrador i continu que el professor ha d'utilitzar per a
millorar la seua actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge, reforçant els continguts insuficientment
adquirits pels alumnes i realitzant les adaptacions curriculars necessàries. Per a avaluar el procés
d'aprenentatge, s'utilitzarà un sistema d'avaluació contínua. A més, al estar situats en l'àmbit d'un sistema
docent presencial, l'assistència a classe serà obligatòria.  

Com a principals instruments per a arreplegar la informació que permetrà dur a terme l'avaluació dels
alumnes es van a utilitzar:

 L'observació de l'actitud i treball diari de l'alumne durant la classe.

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



 Els resultats de treballs i altres activitats d'execució individual i grupal. Durant tot el curs es
demanarà de forma contínua als alumnes que realitzen activitats que hauran de lliurar en la pàgina
web de l'assignatura. Posteriorment, a més de les observacions directes i sistemàtiques mentre
l'alumnat està realitzant aquestes activitats, es tindrà en compte la revisió personal de les pràctiques
i activitats de classe. El professor avaluarà: el grau de finalització i perfecció que tenen i la
progressió de cadascun dels alumnes en la comprensió dels continguts.

 Proves o exàmens que incloguen preguntes curtes, suposats o problemes per a la resolució dels
quals siga necessària la utilització combinada de coneixements i aptituds específics.

Criteris de qualificació.

Respecte als criteris de qualificació, la nota final de l'alumne en l'avaluació s'establirà d'acord amb els
següents percentatges: 

Percentatge Activitat

40% Conceptes. Exàmens o prova teòric-pràctica (individual). Normalment es faran
després de cada unitat didàctica. Si la unitat és d'una curta durada el professor
podrà avaluar els coneixements adquirits en aquesta unitat en l'examen de la
següent unitat.

50% Procediments. Valoració de les activitats i treballs realitzats en l'aula. El
professorat dividirà aquest percentatge entre les diferents activitats com crea
convenient, sempre valorant la importància i dificultat de cada part.

10% Actitud. Es valorarà:
- Interès i participació en la classe.
- Treball en l'aula.
- Comportament de l'alumne amb la resta dels companys.
- Comportament cap al professor.
- Tracte adequat del material escolar.

Nota d'avaluació i de curs

De cada avaluació s'obtindrà una nota formada pels conceptes, procediments i actituds segons els
percentatges indicats anteriorment. 

La nota conceptual serà la nota mitjana de tots els exàmens realitzats. Per a poder aprovar l'avaluació
l'alumne haurà d'obtindre una nota mitjana superior a 3.5 punts en aquest apartat. En cas contrari suspendrà
l'avaluació. 
Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar
l'examen. Si no l'aporta, el professor no li repetirà l'examen.

La nota procedimental serà la nota mitjana de totes les pràctiques, havent de ser aquesta nota mitjana
superior o igual a 5 per a poder aprovar l'avaluació. 

La nota actitudinal ha de ser superior o igual a 5 per a poder aprovar l'avaluació. 

Per a poder aprovar un trimestre és necessari aconseguir una qualificació mínima de 5 punts. 

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en les tres avaluacions. L'alumne
supera l'avaluació final si la nota mitjana és igual o superior a 5 punts.

Arrodoniment: Les notes s’arrodoneixen a la xifra superior sempre que el decimal siga superior a 5.
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En cas de no superar l'assignatura en l'avaluació final ordinària de Juny, tindran la possibilitat de presentar-
se a la prova extraordinària de Juliol.

Recuperació de l'assignatura pendent de cursos anteriors

En el cas que existisquen alumnes amb l'assignatura pendent d'un altre curs, hauran de realitzar un examen
de recuperació. Aquest examen contindrà preguntes teoric-pràctiques relacionades amb els conceptes i
procediments treballats en la matèria que té pendent. Si obté un 5 o més en aquest examen, la matèria es
considerarà aprovada. La nota de la matèria pendent per a aquests alumnes serà la que obtinguen en
aquesta prova.
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3er ESO

TALLER D’APROFUNDIMENT: INFORMÀTICA

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

Respecte als criteris de qualificació, la nota final de l'alumne en l'avaluació s'establirà d'acord amb
els següents percentatges: 

Percentatge Activitat

40% Proves escrites. Exàmens o prova teòric-pràctica (individual). Normalment
es faran després de cada unitat didàctica. Si la unitat és d'una curta durada el
professor podrà avaluar els coneixements adquirits en aquesta unitat en
l'examen de la següent unitat.

50% Pràctiques. Valoració de les activitats i treballs realitzats en l'aula. El
professorat dividirà aquest percentatge entre les diferents activitats com
crega convenient, sempre valorant la importància i dificultat de cada part.

10% Actitud. Es valorarà:
 Interès i participació en la classe.
 Treball en l'aula.
 Comportament de l'alumne amb la resta dels companys.
 Comportament cap al professor.
 Tracte adequat del material escolar.

Nota de les avaluacions

De cada avaluació s'obtindrà una nota formada pels conceptes, procediments i actituds segons els
percentatges indicats anteriorment. 

La nota conceptual serà la nota mitjana de tots els exàmens realitzats. Per a poder aprovar
l'avaluació l'alumne haurà d'obtindre una nota mitjana igual o superior a 3.5 punts en aquest
apartat. En cas contrari suspendrà l'avaluació obtenint una nota màxima de 4. 
Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir
realitzar l'examen. Si no l'aporta, el professor no li repetirà l'examen  i la  qualificació d’aquest
examen serà 0. 

La nota procedimental serà la nota mitjana de totes les pràctiques, havent de ser aquesta nota
mitjana superior o igual a 4 per a poder aprovar l'avaluació. En cas contrari suspendrà
l'avaluació obtenint una nota màxima de 4.

La nota actitudinal ha de ser superior o igual a 4 per a poder aprovar l'avaluació. En cas
contrari suspendrà l'avaluació obtenint una nota màxima de 4.

Per a poder aprovar un trimestre és necessari aconseguir una qualificació mínima de 5 punts. 
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Finalment, els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar
les notes finals de cada avaluació seran els següents:

- En aquelles notes finals inferiors a 5, es seguirà el mètode de truncament. Per exemple, un
4’9 o un 4’2 serà truncat a 4 en la nota final.

- En la resta de notes, es seguirà el mètode d’arrodoniment. Per exemple, un 6’3 serà un 6 a
la nota final. En canvi, un 6’5 o un 6’7 serà un 7 a la nota final. 

Avaluació final ordinària

La nota final del curs en l’avaluació ordinària serà la mitjana aritmètica de les notes
obtingudes en les tres avaluacions. L'alumne supera l'avaluació final si la nota mitjana és
igual o superior a 5 punts. Per a la nota final també es seguiran el criteris d’aproximació de
la nota ja descrits abans. 

En cas de no superar l'assignatura en l'avaluació final ordinària de Juny, tindran la possibilitat de
presentar-se a la prova extraordinària de Juliol.

Avaluació extraordinària (Juliol)

Aquells alumnes que no superen l'assignatura en l'avaluació ordinària (Juny), hauran de realitzar
un examen teòric-pràctic en l'avaluació extraordinària de Juliol. Aquest examen contindrà
preguntes teòric-pràctiques relacionades amb els conceptes i procediments treballats al llarg de tot
els curs. La nota final del curs per a aquests alumnes serà la que obtinguen en aquesta prova
utilizant els criteris d’aproximació ja comentats abans. 

Recuperació de l'assignatura pendent de cursos anteriors

En el cas que existisquen alumnes amb l'assignatura pendent d'un altre curs, hauran de realitzar un examen
de recuperació. Aquest examen contindrà preguntes teòric-pràctiques relacionades amb els conceptes i
procediments treballats en la matèria que té pendent. Si obté un 5 o més en aquest examen, la matèria es
considerarà aprovada. La nota de la matèria pendent per a aquests alumnes serà la que obtinguen en
aquesta prova.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA I

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

a) Criteris d’avaluació.

Bloc 1: Intel·ligència artificial

1.1. Identificar els fonaments i el funcionament de les tècniques bàsiques de IA.

1.2. Investigar situacions on s’apliquen tècniques bàsiques de IA.

1.3. Valorar les implicacions ètiques i socials de les tècniques bàsiques de IA.

1.4. Emprar funcions de IA en aplicacions senzilles de forma guiada per a buscar solucions a problemes
bàsics.
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Bloc 2: Programació

2.1. Analitzar problemes elementals significatius per a l'alumnat, mitjançant l'abstracció i modelització de la
realitat.

2.2. Analitzar i validar aplicacions informàtiques existents.

2.3. Resoldre de forma guiada problemes elementals utilitzant els algorismes i les estructures de dades
necessàries.

2.4. Programar aplicacions senzilles de forma guiada per a resoldre problemes elementals.

2.5. Descriure i valorar els drets d'autoria i llicències de drets i explotació.

Bloc 3: Robòtica

3.1. Muntar robots senzills seguint una guia, emprant els sensors, actuadors i altres operadors que
s'indiquen.

3.2. Connectar, transferir i executar el programa de control seleccionat al robot.

3.3. Resoldre desafiaments modificant un robot disponible.

3.4. Analitzar i validar el programa de control del robot que permet que interactue amb l'entorn.

3.5. Programar instruccions senzilles de forma guiada per a controlar un robot programable.

Bloc 1: Intel·ligència artificial

Bloc 2: Programació

Bloc 3: Robòtica

4.1. Participar activament en equips de treball per a desenvolupar solucions digitals i tecnològiques
demostrant empatia i respectant els rols assignats i les aportacions de la resta de persones integrants.

4.2. Analitzar críticament les implicacions que la programació i les tecnologies tenen en la transformació de
la societat valorant les repercussions ètiques i ecosocials.

4.3. Descriure i valorar l'adequació de les tecnologies, entorns de desenvolupament, dispositius i
components per a resoldre els reptes plantejats, analitzant les seues característiques i especificacions.

4.4. Resoldre problemes tècnics senzills sorgits en l'anàlisi, desenvolupament i ús de programari, mòduls
d'intel·ligència artificial i robòtica reformulant el procediment utilitzat en cas necessari.

b) Instruments d’avaluació.

Per avaluar a l’alumnat utilitzarem diferents instruments d’avaluació com notes en el quadre del professor,
llistes de verificació, escales d'actituds, rúbriques,  proves objectives.

Activitats per  avaluar a l'alumnat:
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    • L'alumnat elaborarà diferents productes (treballs individuals, treballs col·lectius, exposicions orals,
portafolis, diaris d'aprenentatge, mapes conceptuals, ...) per cada unitat didàctica o bloc temàtic, en què
s’organitza l’assignatura. L’elaboració d’estos productes requerix l’ús del coneixement   i competències
treballades en la unitat didàctica o bloc corresponent. 

    • A més, en algunes unitats podrà haver algun examen o prova escrita  escrita amb qüestions teòriques i
exercicis d’aplicació dels continguts de la unitat didàctica o del bloc temàtic.

c) Criteris de qualificació.

A causa de la diferents formes que es treballaran les unitats didàctiques (n'hi ha de més teòriques i n'hi ha
de més pràctiques), no en totes les unitats didàctiques, tindrà el mateix pes la part de les proves objectives
(pràctiques i/o de coneixements teòrics)  i la part dels treballs realitzat en classe i en casa. 

En la observació del treball en l’aula tindrem en compte l'assistència i puntualitat, el bon comportament,
l’ajuda als companys, el tindre iniciativa, etc.

TEMPORALITZACIÓ UNITAT DIDÀCTICA INSTRUMENTS
D’AVALUACIÓ

CRITERIS DE
QUALIFICACIÓ

1ª Avaluació U D 1 . P e n s a m e n t
Computacional

Prova de coneixements
teòrics i pràctics.

40%

Treballs realitzats en classe
i en casa.

40%

Observació del treball en
l’aula.

10%

1ª Avaluació UD2. Introducció a la
programac ió amb
Mblock

Prova de coneixements
teòrics i pràctics.

40%

Treballs realitzats en classe
i en casa.

50%

Observació del treball en
l’aula.

10%

2ª Avaluació UD3. Programació
a v a n ç a d a a m b
Mblock

Prova de coneixements
teòrics i pràctics.

40%

Treballs realitzats en classe
i en casa.

50%

Observació del treball en
l’aula

10%

2ª Avaluació UD4. Intel·ligència
Artificial

Prova de coneixements
teòrics i pràctics.

40%

Treballs realitzats en classe
i en casa.

50%

Observació del treball en
l’aula.

10%

3ª Avaluació U D 5 . R e a l i t a t Prova de coneixements 40%
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A u m e n t a d a /
Realidad Virtual

teòrics i pràctics.

Treballs realitzats en classe
i en casa.

50%

Observació del treball en
l’aula.

10%

3ª Avaluació UD6. Introducció a la
robòtica: ús de la
plataforma Mbot2

Prova de coneixements
teòrics i pràctics.

40%

Treballs realitzats en classe
i en casa.

50%

Observació del treball en
l’aula.

10%

La nota de cada unitat didàctica tindrà un pes, per calcular la nota final de cada trimestre, en funció del
temps dedicat a aquesta unitat didàctica. Així les unitats més curtes tindran menys pes que les unitats en les
que dediquem més temps.

Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar
l'examen. Si no ho aporta, el professor no li repetirà l'examen.

La correcció en l'escriptura és un element clau en aquesta etapa. En els textos escrits, en diferents formats,
es valorarà la correcció per tal que l'alumne assoleixi un alt nivell de perfecció.

Per poder aprovar un trimestre és necessari:

- Aconseguir una qualificació mínima de 5 punts.

- Tenir una nota mínima de 3 punts en la part de les proves teòriques-pràctiques i també en la part del
treball en classe.

Qualificacions:

Insuficient 0 a 4,99

Suficient 5 a 5,99

Bé 6 a 6,99

Notable 7 a 8,49

Excel·lent 8,5 a 10

En cas que es detecti que un alumne ha copiat en un examen, treball o pràctica,  tindrà una qualificació de
Suspens en aquesta activitat amb una nota de 0.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en les tres avaluacions. L'alumne
supera l'avaluació final si la nota mitjana és igual o superior a 5 punts.

d) Recuperació de l'assignatura
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Recuperació de l’assignatura pendent de cursos anteriors. 

Aquells alumnes que tinguen suspesa l’assignatura de un curs anterior, podran recuperar-la amb un examen
teòric-pràctic en la data que fixe l’equip directiu (aproximadament, durant el segon trimestre). Es mantindrà
el mateix sistema i condicions que en l’avaluació extraordinària de final de curs.
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4T ESO

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

Respecte als criteris de qualificació, la nota final de l'alumne en l'avaluació s'establirà d'acord amb els
següents percentatges: 

Percentatge Activitat

40% Conceptes. Exàmens o prova teòric-pràctica (individual). Normalment es
faran després de cada unitat didàctica. Si la unitat és d'una curta durada el
professor podrà avaluar els coneixements adquirits en aquesta unitat en
l'examen de la següent unitat.

50% Procediments. Valoració de les activitats i treballs realitzats en l'aula. El
professorat dividirà aquest percentatge entre les diferents activitats com crea
convenient, sempre valorant la importància i dificultat de cada part.

10% Actitud. Es valorarà:
l Interès i participació en la classe.
l Treball en l'aula.
l Comportament de l'alumne amb la resta dels companys.
l Comportament cap al professor.
l Tracte adequat del material escolar.

Nota de les avaluacions

De cada avaluació s'obtindrà una nota formada pels conceptes, procediments i actituds segons els
percentatges indicats anteriorment. 

La nota conceptual serà la nota mitjana de tots els exàmens realitzats. Per a poder aprovar l'avaluació
l'alumne haurà d'obtindre una nota mitjana igual o superior a 5 punts en aquest apartat. En cas contrari
suspendrà l'avaluació obtenint una nota màxima de 4. 
Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar
l'examen. Si no l'aporta, el professor no li repetirà l'examen  i la  qualificació d’aquest examen serà 0. 

La nota procedimental serà la nota mitjana de totes les pràctiques, havent de ser aquesta nota mitjana
superior o igual a 5 per a poder aprovar l'avaluació. En cas contrari suspendrà l'avaluació obtenint una
nota màxima de 4.

La nota actitudinal ha de ser superior o igual a 4 per a poder aprovar l'avaluació. En cas contrari
suspendrà l'avaluació obtenint una nota màxima de 4.

Per a poder aprovar un trimestre és necessari aconseguir una qualificació mínima de 5 punts. 
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Finalment, els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar les notes
finals de cada avaluació seran els següents:

l En aquelles notes finals inferiors a 5, es seguirà el mètode de truncament. Per exemple, un 4’9 o un
4’2 serà truncat a 4 en la nota final.

l En la resta de notes, es seguirà el mètode d’arrodoniment. Per exemple, un 6’3 serà un 6 a la nota
final. En canvi, un 6’5 o un 6’7 serà un 7 a la nota final. 

Avaluació final ordinària

La nota final del curs en l’avaluació ordinària serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en
les tres avaluacions. L'alumne supera l'avaluació final si la nota mitjana és igual o superior a 5 punts.
Per a la nota final també es seguiran el criteris d’aproximació de la nota ja descrits abans. 

En cas de no superar l'assignatura en l'avaluació final ordinària de Juny, tindran la possibilitat de presentar-
se a la prova extraordinària de Juliol.

Avaluació extraordinària (Juliol)

Aquells alumnes que no superen l'assignatura en l'avaluació ordinària (Juny), hauran de realitzar un examen
teòric-pràctic en l'avaluació extraordinària de Juliol. Aquest examen contindrà preguntes teòric-pràctiques
relacionades amb els conceptes i procediments treballats al llarg de tot els curs. La nota final del curs per a
aquests alumnes serà la que obtinguen en aquesta prova  utilizant els criteris d’aproximació ja comentats
abans. 

Recuperació de l'assignatura pendent de cursos anteriors

En el cas que existisquen alumnes amb l'assignatura pendent d'un altre curs, hauran de realitzar un
examen de recuperació. Aquest examen contindrà preguntes teòric-pràctiques relacionades amb els
conceptes i procediments treballats en la matèria que té pendent. Si obté un 5 o més en aquest examen, la
matèria es considerarà aprovada. La nota de la matèria pendent per a aquests alumnes serà la que
obtinguen en aquesta prova.
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1er BAT

PROGRAMACIÓ, XARXES I SISTEMES INFORMÀTICS I

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

a) Criteris d’avaluació.

Bloc 1: Programació

Competència específica 1. 

Analitzar problemes de diferents contextos i tipus i afrontar la seua resolució mitjançant el
desenvolupament de programari, aplicant el pensament computacional.

1.1. Analitzar problemes de diferents contextos i tipus mitjançant l'abstracció i modelització de la realitat. 

1.2. Resoldre problemes de complexitat mitjana, aplicant el pensament computacional de forma guiada. 

1.3. Programar de forma guiada aplicacions de complexitat mitjana i validar-les.

1.4. Aplicar i respectar els drets d'autoria, llicències de drets i explotació durant la creació de programari.

Bloc 2: Sistemes informàtics. 

Competència específica 2. Criteris d'avaluació.

Dissenyar, instal·lar, configurar i administrar sistemes informàtics en l'entorn personal i de grups de treball
reduïts utilitzant-los de manera segura i sostenible.

2.1. Utilitzar amb precisió les unitats de mesura i sistemes de representació de la informació. 

2.2. Raonar la selecció i interacció de components d'un sistema informàtic en l'entorn personal sobre la
base dels requeriments. 

2.3. Instal·lar, configurar i administrar sistemes operatius d'ús personal.  

2.4. Instal·lar, configurar i administrar aplicacions d'ús personal.

Bloc 3: Xarxes.

Competència específica 3. Dissenyar, configurar i administrar xarxes informàtiques segures per a grups de
treball reduïts.

3.1. Identificar els precursors i l'origen de les xarxes de comunicació i les fites més destacades de la seua
evolució en el transcurs dels dos últims segles.

3.2. Analitzar el disseny de l'arquitectura d'una xarxa informàtica per a grups de treball reduïts.

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



3.3. Configurar i connectar de manera segura els elements d'una xarxa informàtica per a grups de treball
reduïts.

Bloc 4: Serveis en xarxa.

Competència específica 4. Aprofitar i utilitzar de manera eficient sistemes d'informació connectats en xarxa
per a grups de treball reduïts.

4.1. Utilitzar serveis compartits d'emmagatzematge en xarxa entre diferents sistemes operatius en grups
de treball reduïts.

4.2. Utilitzar un servidor web local de manera segura, responsable i crítica.

4.3. Valorar la importància de les gestions administratives en xarxa i l'ús del certificat i la signatura digital.

4.4. Configurar i utilitzar en manera bàsica un gestor de continguts.

4.5. Configurar i utilitzar un servidor de bases de dades local i eines de gestió, de manera bàsica.

Bloc 1: Programació. Bloc 2: Sistemes informàtics. Bloc 3: Xarxes. Bloc 4: Serveis en xarxa.

Competència específica 5. Exercir una ciutadania digital crítica, responsable i solidària enfront dels
principals reptes d'una societat digitalitzada.

5.1. Buscar i seleccionar informació tècnica a partir de diverses fonts amb sentit crític, contrastant la seua
veracitat i fent ús de les eines de l'entorn personal d'aprenentatge. 

5.2. Participar en grups de treball i utilitzar estratègies comunicatives respectuoses entre iguals en espais
virtuals d'aprenentatge col·laboratiu. 

5.3. Prendre mesures de prevenció per a realitzar un ús segur i saludable en dispositius digitals, xarxes
informàtiques i serveis en xarxa. 

5.4. Identificar les aportacions de la Informàtica al llarg de la història, valorar les seues implicacions ètiques
i ecosocials per a exercir una ciutadania digital crítica que promoga el desenvolupament d'una societat
igualitària.

b) Instruments d’avaluació.

Per avaluar a l’alumnat utilitzarem diferents instruments d’avaluació com notes en el quadre del professor,
llistes de verificació, escales d'actituds, rúbriques,  proves objectives.

Activitats per  avaluar a l'alumnat:

    • L'alumnat elaborarà diferents productes (treballs individuals, treballs col·lectius, exposicions orals,
portafolis, diaris d'aprenentatge, mapes conceptuals, ...) per cada unitat didàctica o bloc temàtic, en què
s’organitza l’assignatura. L’elaboració d’estos productes requerix l’ús del coneixement   i competències
treballades en la unitat didàctica o bloc corresponent. 

    • A més, en algunes unitats podrà haver algun examen o prova escrita  escrita amb qüestions teòriques i
exercicis d’aplicació dels continguts de la unitat didàctica o del bloc temàtic.
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c) Criteris de qualificació.

A causa de la diferents formes que es treballaran les unitats didàctiques (n'hi ha de més teòriques i n'hi ha
de més pràctiques), no en totes les unitats didàctiques, tindrà el mateix pes la part de les proves objectives
(pràctiques i/o de coneixements teòrics)  i la part dels treballs realitzat en classe i en casa. 

En la observació del treball en l’aula tindrem en compte l'assistència i puntualitat, el bon comportament,
l’ajuda als companys, el tindre iniciativa, etc.

TEMPORAL
ITZACIÓ

UNITAT 
DIDÀCTICA

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ CRITERIS DE
QUALIFICACIÓ

1ª Avaluació  UD4, UD5 Prova de coneixements teòrics i
pràctics.

40%

Treballs realitzats en classe i en casa. 50%

Assistència i actitud 10%

1ª Avaluació UD6, UD7 Prova de coneixements teòrics i
pràctics.

40%

Treballs realitzats en classe i en casa. 50%

Assistència i actitud 10%

2ª Avaluació UD8, UD9, 
UD10, UD11

Prova de coneixements teòrics i
pràctics.

40%

Treballs realitzats en classe i en casa. 50%

Assistència i actitud 10%

2ª Avaluació UD12, UD13, 
UD14

Prova de coneixements teòrics i
pràctics.

40%

Treballs realitzats en classe i en casa. 50%

Assistència i actitud 10%

3ª Avaluació UD1, UD2 Prova de coneixements teòrics i
pràctics.

40%

Treballs realitzats en classe i en casa. 50%

Assistència i actitud 10%

3ª Avaluació UD3 Prova de coneixements teòrics i
pràctics.

40%

Treballs realitzats en classe i en casa. 50%

Assistència i actitud 10%
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La nota de cada unitat didàctica tindrà un pes, per calcular la nota final de cada trimestre, en funció del
temps dedicat a aquesta unitat didàctica. Així les unitats més curtes tindran menys pes que les unitats en
les que dediquem més temps.

Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar
l'examen. Si no ho aporta, el professor no li repetirà l'examen.

La correcció en l'escriptura és un element clau en aquesta etapa. En els textos escrits, en diferents
formats, es valorarà la correcció per tal que l'alumne assoleix un alt nivell de perfecció.

Per poder aprovar un trimestre és necessari:

- Aconseguir una qualificació mínima de 5 punts.

- Tenir una nota mínima de 3 punts en la part de les proves teòriques-pràctiques i també en la part del
treball en classe.

Qualificacions:

Insuficient 0 a 4,99

Suficient 5 a 5,99

Bé 6 a 6,99

Notable 7 a 8,49

Excel·lent 8,5 a 10

En cas que es detecti que un alumne ha copiat en un examen, treball o pràctica,  tindrà una qualificació de
Suspens en aquesta activitat amb una nota de 0.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en les tres avaluacions. L'alumne
supera l'avaluació final si la nota mitjana és igual o superior a 5 punts.

d) Recuperació de l'assignatura

Avaluació extraordinària de final de curs

Aquells alumnes que no superin l'assignatura en l'avaluació final ordinària de juny, tindran la possibilitat de
presentar-se a la prova extraordinària a finals de juny o els primers dies de juliol.

En aquesta l'avaluació extraordinària, hauran de realitzar un examen teòric-pràctic en l'avaluació
extraordinària de juliol. Aquest examen contindrà qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb els
conceptes i procediments treballats al llarg del curs. 
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2n BAT

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L'avaluació contínua s'entén com un element inherent al procés d'ensenyament-aprenentatge i com un
instrument al servei d'aquest procés, és a dir, d'una banda les situacions i activitats que s'utilitzen per a
identificar i valorar què han après els alumnes constitueixen el punt d'unió entre els processos
d'ensenyament que desplega el professor i els processos de construcció de coneixement que realitzen els
alumnes (Coll, Martín i Onrubia, 2001), i d'altra banda, les activitats d'avaluació han de ser coherents amb
la resta d'elements que constitueixen el procés educatiu, especialment amb els objectius que es
persegueixen i les activitats que es plantegen (William, 2000, Hargreaves, Earl i Schmidt, 2002, Dochy,
2004; Norton, 2004). Per tant, no es pretén valorar solament el coneixement conceptual dels alumnes, sinó
també les seues habilitats en contextos reals d'ús (Shepard, 2000). Per a això, és fonamental incardinar
l'avaluació en el procés mateix d'aprenentatge que duen a terme els alumnes mentre es desenvolupen les
activitats d'ensenyament i aprenentatge, sent les principals activitats d'ensenyament-aprenentatge al
mateix temps activitats d'avaluació.

Així, un conjunt d'activitats d'avaluació contínua consistiran en dues parts:

    1. Elaboració per part dels alumnes de diferents productes per a cadascun dels blocs temàtics en què
s'organitza l'assignatura. Per exemple, en una situació d'anàlisi de casos o de resolució de problemes
complexos. L'elaboració d'aquests productes requereix, entre altres aspectes, l'ús de competències
d'autorregulació de l'aprenentatge.

    2. Per part del professor, l'avaluació contínua incorpora el seguiment i l'observació del procés de treball
de l'alumnat, l'avaluació dels resultats de l'aprenentatge dels alumnes en cada bloc temàtic i el seu trasllat
als alumnes com a seguiment a partir dels resultats d'avaluació.

D'aquesta forma, el sistema d'avaluació contínua utilitzat compleix una doble finalitat, d'una banda, és útil
al professor en la mesura que ajuda a prendre decisions dirigides a millorar la seua pràctica docent en
relació amb l'aprenentatge dels alumnes (avaluació formativa) i d'altra banda, ajuda als alumnes a prendre
decisions dirigides a millorar la seua activitat d'aprenentatge (avaluació formadora) (Nunziati, 1990, Allal,
1991).

7.1 Criteris d'avaluació.

A continuació es mostren estos criteris d'avaluació relacionats amb els estàndards d'aprenentatge
avaluables i amb les competències del currículum. 

Criteris d'avaluació

Estàndards d'aprenentatge avaluables

Bloc 1. Programació

BL1.1. Diagramar problemes de mitjana complexitat per mitjà de l'ús de metodologies d'anàlisi i disseny.

BL1.2. Resoldre problemes de mitjana complexitat per mitjà de la definició i aplicació d'algoritmes,
estimant la seua divisió en subproblemes o generalitzant la seua solució a través de casos particulars.
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BL1.3. Crear aplicacions de mitjana complexitat en un llenguatge de programació determinat, per mitjà
d'entorns de desenrotllament de programari, seleccionant les estructures d'emmagatzematge i la sintaxi i
semàntica de les seues construccions i optimitzant-los per a la realització de projectes i la resolució de
problemes reals.

        1.1. Explica les estructures d'emmagatzematge per a diferents aplicacions tenint en compte les seues
característiques.

        2.1. Elabora diagrames de flux de mitjana complexitat usant elements gràfics i interrelacionant-los
entre si per a donar resposta a problemes concrets.

        3.1. Elabora programes de mitjana complexitat definint el flujograma corresponent i escrivint el codi
corresponent.

        3.2. Descompon problemes d'una certa complexitat en problemes més xicotets susceptibles de ser
programats com a parts separades.

        4.1. Elabora programes de mitjana complexitat utilitzant entorns de programació.

        5.1. Obté el resultat de seguir un programa escrit en un codi determinat, partint de determinades
condicions.

5.2. Optimitza el codi d'un programa donat aplicant procediments de depuració.

Bloc 2. Publicació i difusió de continguts

BL2.1. Emprar les ferramentes de la web per al desenrotllament de treballs cooperatius, planificant el
projecte, seleccionant informació, compartint coneixements i enllaços a continguts digitals, debatent
arguments i produint continguts de forma cooperativa.

BL2.2. Elaborar continguts en ferramentes de la Web, administrant la seua estructura, afegint informació
multimèdia i tenint en compte l'objectiu que es pretén aconseguir i a qui va dirigit.

        1.1. Dissenya pàgines web i blogs amb ferramentes específiques analitzant les característiques
fonamentals relacionades amb l'accessibilitat i la usabilitat de les mateixes i tenint en compte la funció a
què està destinada.

        1.2. Explica les característiques rellevants de les web 2.0 i els principis en què esta es basa.

        2.1. Elabora treballs utilitzant les possibilitats de col·laboració que permeten les tecnologies basades
en la web 2.0.

        3.1. Explica les característiques rellevants de les web 2.0 i els principis en què esta es basa.

Bloc 3. Seguretat

BL3.1. Analitzar la importància que la seguretat de la informació posseïx en la societat del coneixement
valorant les repercussions de tipus econòmic, social o personal i adoptar les conductes de seguretat activa
i passiva que possibiliten la seua protecció i la de l'individu en les seues interaccions en Internet i en la
gestió de recursos i aplicacions locals.

        1.1. Selecciona elements de protecció programari per a Internet relacionant-los amb els possibles
atacs.
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        1.2. Elabora un esquema de blocs amb els elements de protecció física enfront d'atacs externs per a
una xicoteta xarxa considerant, tant els elements maquinari de protecció com les ferramentes programari
que permeten protegir la informació.

        1.3. Classifica el codi maliciós per la seua capacitat de propagació i descriu les característiques de
cada un d'ells indicant sobre quins elements actuen.

7.2 Instruments d'avaluació.

L'avaluació ha de considerar-se com un procés integrador i continu que el professor ha d'utilitzar per a
millorar la seua actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge, reforçant els continguts
insuficientment adquirits pels alumnes i realitzant les adaptacions curriculars necessàries. Per a avaluar el
procés d'aprenentatge, s'utilitzarà un sistema d'avaluació contínua. A més, al estar situats en l'àmbit d'un
sistema docent presencial, l'assistència a classe serà obligatòria.  

Com a principals instruments per a arreplegar la informació que permetrà dur a terme l'avaluació dels
alumnes es van a utilitzar:

    • L'observació de l'actitud i treball diari de l'alumne durant la classe.

    • Els resultats de treballs i altres activitats d'execució individual i grupal. Durant tot el curs es demanarà
de forma contínua als alumnes que realitzen activitats que hauran de lliurar en la pàgina web de
l'assignatura. Posteriorment, a més de les observacions directes i sistemàtiques mentre l'alumnat està
realitzant aquestes activitats, es tindrà en compte la revisió personal de les pràctiques i activitats de
classe. El professor avaluarà: el grau de finalització i perfecció que tenen i la progressió de cadascun dels
alumnes en la comprensió dels continguts.

    • Proves o exàmens que incloguen preguntes curtes, suposats o problemes per a la resolució dels quals
siga necessària la utilització combinada de coneixements i aptituds específics.

7.3 Criteris de qualificació.

Respecte als criteris de qualificació, la nota final de l'alumne en l'avaluació s'establirà d'acord amb els
següents percentatges: 

Percentatge Activitat

50% Conceptes. Exàmens o prova teòric-pràctica (individual). Normalment es
faran després de cada unitat didàctica. Si la unitat és d'una curta durada el
professor podrà avaluar els coneixements adquirits en aquesta unitat en
l'examen de la següent unitat.

40% Procediments. Valoració de les activitats i treballs realitzats en l'aula. El
professorat dividirà aquest percentatge entre les diferents activitats com crea
convenient, sempre valorant la importància i dificultat de cada part.

10% Actitud. Es valorarà:
- Interès i participació en la classe.
- Treball en l'aula.
- Comportament de l'alumne amb la resta dels companys.
- Comportament cap al professor.
- Tracte adequat del material escolar.
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Nota d'avaluació i de curs

De cada avaluació s'obtindrà una nota formada pels conceptes, procediments i actituds segons els
percentatges indicats anteriorment. 

La nota conceptual serà la nota mitjana de tots els exàmens realitzats. Per a poder aprovar l'avaluació
l'alumne haurà d'obtindre una nota mitjana superior o igual a 5 punts en aquest apartat. En cas contrari
suspendrà l'avaluació. 

Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar
l'examen. Si no l'aporta, el professor no li repetirà l'examen.

La nota procedimental serà la nota mitjana de totes les pràctiques, havent de ser aquesta nota mitjana
superior o igual a 5 per a poder aprovar l'avaluació. 

La nota actitudinal ha de ser superior o igual a 5 per a poder aprovar l'avaluació. 

Per a poder aprovar un trimestre és necessari aconseguir una qualificació mínima de 5 punts. 

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en les tres avaluacions. L'alumne
supera l'avaluació final si la nota mitjana és igual o superior a 5 punts.

Els arrodoniments només es faran matemàticament per a notes superiors a 5. Les notes inferiors a 5 no
s’arrodoniran en cap cas.

En cas de no superar l'assignatura en l'avaluació final ordinària de Juny, tindran la possibilitat de
presentar-se a la prova extraordinària de Juliol.

Avaluació extraordinària (Juliol)

Aquells alumnes que no superen l'assignatura en l'avaluació ordinària (Juny), hauran de realitzar un
examen teoric-pràctic en l'avaluació extraordinària de Juliol. Aquest examen contindrà preguntes teoric-
pràctiques relacionades amb els conceptes i procediments treballats al llarg del curs. La nota final del curs
per a aquests alumnes serà la que obtinguen en aquesta prova.

Activitats de reforç i ampliació.

El fet que l'assignatura siga pràctica permet adaptar més fàcilment l'assignatura als alumnes, tant als
alumnes que presenten dificultats com els quals són d'altes capacitats.

Els alumnes realitzen pràctiques i consulten al professor cadascun dels dubtes que sorgeixen. D'aquesta
manera, els alumnes amb més dificultats tenen una atenció més personalitzada per part del professor.

A més de les explicacions individuals, en cas de detectar alumnes que tinguen dificultats amb
l'aprenentatge se'ls facilitaran activitats de reforç perquè puguen practicar els procediments ensenyats.
També s'adaptarà la metodologia de manera que l'aprenentatge resulte més senzill per a l'alumne.

Si durant la realització de les pràctiques, algun alumne acabara abans del temps establit, se li proposarà
una pràctica d'ampliació, col·laborarà amb algun altre alumne que vaja més retardat o se li permetrà
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realitzar una altra activitat sempre relacionada amb la informàtica. En cas de detectar alumnes amb altes
capacitats se'ls facilitaran activitats d'ampliació que amplien els conceptes i procediments estudiats o fins i
tot se'ls facilitaran continguts de temes informàtics que els interessen i que no es tracten en classe per a
obtenir el màxim rendiment de les seues capacitats i evitar que s'avorrisquen en classe.
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1er FPB

MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES I 
COMPONONENTS INFORMÀTICS

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

La evaluación será continua e integradora ya que estará inmersa en el proceso de

enseñanza/aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los

alumnos requiere la asistencia regular a las clases y la correcta participación en las actividades

programadas para el módulo profesional.

a) Criterios de evaluación.

Para la evaluación de los diferentes módulos se considerarán los siguientes puntos:

● La asistencia como mínimo al 85% de las clases es obligatoria para poder ser

evaluados. Para el cómputo de este porcentaje se tendrán en cuenta tanto las faltas

justificadas como las no justificadas.

● El 15% de faltas supone la pérdida del derecho a la evaluación continua, y puede

suponer la anulación de matrícula por inasistencia, así como la plaza en el centro.

● El trabajo diario realizado por el alumnado a partir del estudio de los temas y

ejemplos, junto con el desarrollo de las propuestas prácticas asociadas a las unidades

temáticas, se considera totalmente obligatorio para poder realizar una evaluación

objetiva.

● La evaluación dará mucha importancia a la realización y a la presentación de los

supuestos prácticos (proyectos) a desarrollar por parte del alumnado.

● Además de eso, se realizarán exposiciones teórico-prácticas y exámenes con

carácter presencial con el objetivo de comprobar el grado de asimilación de los

contenidos conceptuales asociados a las unidades didácticas estudiadas.

● Para poder superar el nivel mínimo que requieren los objetivos de formación, el

alumnado tendrá que:

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



Desarrollar y entregar la totalidad de los supuestos prácticos, ejercicios y/o

trabajos encomendados por el profesor dentro del plazo establecido. Si los mismos

son entregados fuera del plazo establecido, la nota se verá reducida en un 25%.

● Superar el o los exámenes que se realizarán en cada una de las unidades.

● Tener un comportamiento adecuado y respetuoso en clase, tanto con el profesor

como con los compañeros o los medios e instalaciones que son puestos a su

disposición.

● Obtener una nota igual o superior a 4 en cada uno de los elementos evaluados para

poder calcular la media.

La evaluación se dará por superada si se han aprobado todos los trabajos, cuestionarios o exámenes,
realizados durante dicha evaluación.

b) Instrumentos de evaluación.

Para llevar a cabo la evaluación de la forma más completa posible, se utilizarán los

siguientes instrumentos de evaluación:

● Observación directa de las actitudes

Ejercicios y supuestos prácticos

Presentaciones y pruebas escritas (exámenes, cuestionarios y trabajos)

Los criterios de corrección son implícitos al instrumento de evaluación. Excepto en las

presentaciones y las pruebas escritas, donde necesariamente se detallarán los criterios

de corrección antes de la ejecución de cada elemento.

c) Criterios de calificación.

La nota de cada evaluación se calculará en base la siguiente distribución porcentual:

● 40% de la nota trimestral: Supuestos prácticos, ejercicios y trabajos.

● 40% de la nota trimestral: Cuestionarios y exámenes.

● 20% de la nota trimestral: Comportamiento diario en clase.

Hay que tener en cuenta que para realizar el cálculo el alumno ha de haber obtenido al

menos 4 puntos en cada una de las partes anteriores.

Los trabajos y prácticas son de obligatoria entrega para poder superar la asignatura.
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En la evaluación ordinaria de junio la nota media del curso se calcula como media

aritmética de las notas de cada trimestre, siempre y cuando todas ellas sean iguales o

superiores a 5.

En caso de detectar la copia de alguna prueba o práctica por parte del alumno,

automáticamente supondrá la calificación de 0 puntos en la misma, tanto para el que

copió como para el que dejó copiar.

Cabe destacar que, en todos los casos las notas serán números enteros, si en el

cálculo de notas medias se producen decimales se aplicará el redondeo matemático para

obtener el valor de la nota.

OFIMÀTICA I ARXIU DE DOCUMENTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

1 Avaluació de l'alumnat. 

L'avaluació serà contínua i integradora ja que estarà immersa en el procés d'ensenyança-aprenentatge de
l'alumnat. L'aplicació del procés d'avaluació contínua als alumnes requerix l'assistència regular a les
classes i activitats programades per al mòdul professional.

a) Criteris d'avaluació. 

La nota de cada trimestre es calcularà assignant una valoració quantitativa a: 

    • Supòsits pràctics, exercicis desenvolupats, treballs i exàmens, suposarà la base de la nota trimestral

    • Actitud diària a classe , sumarà o restarà de la nota obtinguda pel punt anterior.

L'alumne aprovarà el trimestre en cas d'obtindre una nota igual o superior a 5 punts, a partir dels punts
anteriors. 

La nota de cada avaluació, es calcularà fent la mitjana amb les notes de les anteriors avaluacions. Només
es calcularà mitjana, si la nota de les parts és superior i igual a 5. La nota final del mòdul es calcularà
obtenint la mitjana entre les notes de cada avaluació.

b) Instruments d'avaluació. 

Principalment pràctiques i exercicis que hauran de lliurar amb els terminis especificats.

Puntualment proves tipus test, per a comprovar l'assoliment dels objectius.

Actitud i conducta a classe. Els aspectes negatius comportaran qualificacions negatives (faltes no
justificades o incidències a classe) i els positius, qualificacions positives. Aquesta informació s'anota a
Itaca i desprès es pot obtenir el corresponent informe.

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



Es proposaran activitats de recuperació si es considere que l'alumne en farà un ús profitós d'aquesta
possibilitat.

c) Criteris de qualificació. 

El treball diari, estudi del tema, realització d'exercicis i el desenvolupament dels supòsits pràctics
proposats pel professorat, es consideren fonamentals per a poder realitzar una avaluació objectiva de
l'alumnat. 

Serà fonamental per a obtenir una qualificació positiva traure una nota estrictament igual o superior a 5 en
les pràctiques de cadascundel trimestres, a més desenvolupar i lliurar els exercicis que el/la professor/a
determine en el termini establlert i el lloc indicat (demostrant la seua autoria a requeriment del professor/a)

L’avaluació és contínua, per la qual cosa la qualificació es calcularà de la següent manera, 

        ◦ La part parcial del trimestre, s'obtindrà a partir del càlcul de la mitjana ponderada dels exercicis
teòrics i pràctics. Segons el tipus d'exercici i la seua dificultat s'aplicarà un percentatge de ponderació.
S’afegirà o restarà la puntuació de l’actitud.

        ◦ La nota contínua es calcularà fent la mitjana amb els trimestres anterior si és el cas, i sempre i quan
estiguen aprovats, de no ser així, l’avaluació apareixerà com a suspesa reflectint que hi ha alguna part
pendent de recuperació.

    1. Aspectes teòrics. A criteri del professor pot consistir en un exàmen conceptual que podrà incloure
qüestions tipus test, qüestions curtes y/o preguntes a desenrotllar o bé un examen pràctic en què es
valorarà el funcionament, el temps de finalització, la destresa, l'ordre i la neteja en l'execució de la pràctica
així com la resposta a les preguntes que es formulen durant la mateixa. També, a criteri del professor es
podrà realitzar un sol examen per trimestre o diversos exàmens. 

    2. Proves pràctiques o activitats-ensenyament-aprenentatge. Es correspon amb els exercicis pràctics
realitzats en classe sobre els conceptes prèviament treballats, d'obligatori lliurament. La no realització dels
exercicis proposats suposarà una avaluació negativa del període qualificat. Excepcionalment si el
professor li permet presentar-se a l'examen teòric/pràctic a l'alumne encara que no haja lliurat la totalitat de
les pràctiques , el professor podrà avaluar aquest apartat amb un 0 en el cas que no les haja realitzat
correctament o haja lliurat un nombre insuficient de pràctiques. 

    3. Continguts Actitudinals. La nota corresponent a aquest apartat es calcularà a través de les
incidències registrades a ITACA. 

        ◦ Les incidències positives

            ▪  RP Reconeixement Positius, significaràn increments de +0,05 punts cadascun

        ◦ Incidències negatives 

            ▪ F Faltes no justificades, AC Amonestacions per comportament, decrements de -0,05 

            ▪ AT Amonestacions per Treball i R Retards no justificats i -0,025 punts respectivament de la nota.

L'assistència a classe és obligatòria. Es perd el dret a contínua quan s'arriba al 15% de faltes d'assistència
no justificades (15% de 300 hores són 45 hores). Es consideren faltes justificades les absències derivades
d'una malaltia o accident de l'alumne, l'atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària
acreditada adequadament.

El mòdul té un caràcter eminentment pràctic i en les classes es combinen breus explicacions amb
demostracions pràctiques a través d'exemples i nombrosos exercicis perquè els alumnes practiquen i
aprenguen el funcionament de les diferents aplicacions. 
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Arrodoniment

Finalment, els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar les notes
finals de cada avaluació seran els següents: 

        ◦ En aquelles notes finals inferiors a 5, es seguirà el mètode de truncament. 

            ▪ Per exemple, un 4’9 o un 4’2 serà truncat a 4 en la nota final.

        ◦ En la resta de notes, es seguirà el mètode d’arrodoniment. 

            ▪ Per exemple, un 6’3 serà un 6 a la nota final. 

            ▪ En canvi, un 6’5 o un 6’7 serà un 7 a la nota final. 

d) Activitats de reforç i ampliació. 

Es proposaran activitats addicionals de reforç i ampliació per a tot aquell alumnat que ho necessite.

2 Mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb
necessitat de compensació educativa. 

Com a conseqüència de l'heterogeneïtat de les aules i de la naturalesa individual del procés
d'ensenyança-aprenentatge es fa necessari establir una sèrie de pautes per part del professorat, a banda
del suport del personal especialitzat quan es requerisca, que oferisquen a l'alumnat la possibilitat
d'aconseguir els objectius marcats per al mòdul a un ritme d'acord amb les seues aptituds. Podem distingir
com a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu als següents:

    • Alumnat amb necessitats educatives especials:

    • Alumnat amb trastorns greus de conducta:

    • S'insistirà bàsicament a reforçar els continguts mínims per mitjà d'activitats de reforç pedagògic com
per exemple:

    • Modificar la ubicació en classe.

    • Repetició individualitzada d'algunes explicacions.

    • Proposta d'activitats complementàries que servisquen de suport.

    • Potenciar la participació en classe.

    • Proposta d'interrogants per a potenciar la curiositat i amb això l'aprenentatge.

    • Alumnat amb discapacitat física. S'hauria d'estudiar el tipus de dispositius (perifèrics) que precisen i fer
la pertinent consulta i sol·licitud a les autoritats o associacions dedicades amb este fi.

    • Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals: Es procurarà substituir les activitats que cobrisquen els
coneixements ja adquirits per altres que requerisquen un plantejament més laboriós i que permeta
desenrotllar la seua capacitat d'investigació i raonament (activitats de proacció).

    • Alumnat amb integració tardana al sistema educatiu espanyol:

    • Alumnat amb greus carències lingüístiques: Es pot subministrar el programa, en la mesura que siga
possible, en el seu idioma. Si no és viable i la comunicació és pràcticament nul·la es podria optar per
derivar-ho a una aula d'immersió lingüística per a adquirir els conceptes mínims idiomàtics.
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    • Alumnat amb carència de base: Si l'alumne no té una certa base en altres assignatures que li
impedixen avançar en el mòdul es proporcionaran programes autodidactes que faciliten un aprenentatge
de base per a continuar els seus estudis i es reforçaran els continguts mínims de la mateixa manera que
per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
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2n FPB

OPERACIONS AUXILIARS PER A LA CONFIGURACIÓ I 
EXPLOTACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

a) Criteris d'avaluació.

El procés d'avaluació de l'alumnat, pretén determinar si han aconseguit els objectius. Per a realitzar
l'avaluació cal definir uns criteris que siguen observables i mesurables, al llarg del procés educatiu i com a
resultat final del mateix; de manera que servisquen de punts de referència a l'hora de valorar en cada
alumne o alumna el grau en què ha desenvolupat les capacitats plantejades.

S'entenen per criteris d'avaluació unes conductes que posen de manifest el grau i la manera en què els
alumnes realitzen l'aprenentatge dels diferents continguts, i de les quals es poden obtenir indicis
significatius del grau de desenvolupament de les capacitats desitjades. Els criteris d'avaluació precisen els
tipus i graus d'aprenentatge que ha de realitzar l'alumne o alumna a propòsit dels blocs de contingut
prèviament seleccionats, per a adquirir en finalitzar el mòdul les capacitats estipulades pels objectius.

Els criteris d'avaluació del mòdul s'esmenten en el R.D i en l'Ordre 36/2012, i apareixen en l'apartat Unitats
didàctiques d'aquest document juntament amb el apartat dels objectius del mòdul.

b) Instruments d'avaluació.

En el procés d'avaluació influiran les actituds esmentades a l'apartat 6.1 de la programació d'aquest
mòdul, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades pel professor. A més, l'alumne haurà
de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar el grau
d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran al ordinador
o escrites i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les
pràctiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova.

c) Criteris de qualificació.

La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda a la prova o proves realitzades durant el trimestre,
i serà igual o superior a 5 sempre que l'actitud de l'alumne siga l'apropiada en tots els aspectes. En cas
que l'alumne tinga en la prova o proves una nota igual o superior a 5, però amb una mala actitud, la nota
assignada serà de 4 o un valor inferior segons ho considere el professor.

Al finalitzar el curs, si cal l'alumne es presentarà a la prova ordinària, i si no la supera, i amb el vistiplau de
la junta avaluadora, l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària. Tant la prova ordinària com
l'extraordinària seran proves al ordinador o escrites on hi hauràn qüestions i/o problemes de tots els
continguts i pràctiques realitzades al llarg del curs.

Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres, nota igual o superior a 5,
podrà ser:

L'obtinguda al segon trimestre si s'han superat tots dos trimestres, i el professor considera aquesta nota
com l'apropiada d'acord amb el progrés experimentat per l'alumne.
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O bé la nota mitjana dels dos trimestres si és aquesta la que millor representa l'evolució de l'alumne.

Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova ordinària bé
només del trimestre o trimestres a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La
nota final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora,
l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a
l'ordinària. En aquest cas, la nota final serà l'obtinguda a la prova extraordinària. 

Cal dir que, en tots els casos les notes seran nombres sencers, si en el càlcul de notes mitjanes es
produeixen decimals, s’aplicarà l’arredoniment matemàtic per a obtindre el valor de la nota (En el qual un
4’5 fins 4’9 , serà un 4 ).

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE XARXES PER A LA
TRANSMISSIÓ DE DADES

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L'avaluació serà contínua i integradora ja que estarà immersa en el procés d'ensenyança-aprenentatge de
l'alumnat. L'aplicació del procés d'avaluació contínua als alumnes requerix l'assistència regular a les
classes i activitats programades per al mòdul professional. 

a) Criteris d'avaluació.

    • UD1

        ◦ Identificar els elements clau que intervenen en el procés de comunicació i el paper de cadascun.

        ◦ Utilitzar els principals sistemes de codificació i conèixer els mètodes de conversió dels uns als
altres.

        ◦ Realitzar conversions entre les diferents unitats de mesura de la informació.

        ◦ Conéixer les característiques dels principals models de referència en xarxes de comunicacions i la
importància de cadascun dels nivells en aquest.

        ◦ Enumerar les característiques dels principals protocols de comunicació.

        ◦ Dissenyar adreces IP sobre la base de les característiques dels protocols IPv4 i IPv6.

    • UD2

        ◦ Reconéixer les principals topologies de xarxa i les seues característiques.

        ◦ Descriure les característiques dels principals mitjans de transmissió emprats en instal·lacions de
cablatge de xarxes de telecomunicacions.

        ◦ Classificar els conductors (parell de coure, cable coaxial, fibra òptica, entre d'altres) indicant-ne
l'aplicació a les diferents instal·lacions, d'acord amb les seves característiques.
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        ◦ Identificar els principals elements en la topologia de cablatge a edificis.

    • UD3

        ◦ Identificar els elements (canalitzacions, cablejats, antenes, armaris (racks) i caixes, entre d'altres)
d'una instal·lació d'infraestructura de telecomunicacions d'un edifici a partir de catàlegs i elements reals.

        ◦ Determinar la tipologia de les diferents caixes (registres, armaris, racks, caixes de superfície,
d'encastar, entre d'altres) i associar-ho amb la seva aplicació.

        ◦ Seleccionar els elements de connexió i guiatge més adequats a una determinada instal·lació de
xarxa de telecomunicacions.

        ◦ Reconéixer les característiques principals dels elements d'electrònica de xarxa que intervenen a la
infraestructura d'una xarxa de telecomunicacions, seleccionant el més adequat a cada situació, segons
unes necessitats prèvies definides.

        ◦ Seleccionar l'element d'electrònica de xarxa més recomanable per a una necessitat determinada en
una instal·lació de xarxa de telecomunicacions, en base a les particularitats del mateix i segons l'oferta
disponible al mercat.

        ◦ Identificar els dominis de difusió i de col·lisió en una infraestructura de xarxa donada prèviament,
ajudant a optimitzar-ne el funcionament.

    • UD4

        ◦ Enumerar les característiques d'una instal·lació de cablatge estructurat i ressaltar els avantatges
que suposa respecte d'altres plantejaments.

        ◦ Delimitar els diferents elements funcionals d'una instal·lació de xarxa de telecomunicacions basada
en el plantejament de cablatge estructurat sobre la base de les característiques d'aquestes.

        ◦ Identificar les característiques bàsiques de cadascun dels elements funcionals en un sistema de
cablatge estructurat.

        ◦ Donada una infraestructura de xarxa de telecomunicacions donada, no basada en el plantejament
de cablejat estructurat, fixar les modificacions que caldria aplicar per convertir-la en un sistema de cablejat
estructurat.

    • UD5

        ◦ Representar en un pla una instal·lació de cablatge estructurat.

        ◦ Donat un plànol en què es representa una infraestructura de xarxa:

            ▪ Identificar-ne els elements i les canalitzacions.

            ▪ Localitzar els punts crítics.

            ▪ Reconèixer les zones on podrien originar-se problemes de cara a la instal·lació d'elements de
xarxa a la mateixa, per la naturalesa de l'edifici o les seves limitacions.

            ▪ Assenyalar els elements sobre els quals caldria aplicar mesures de seguretat.

        ◦ Donada una instal·lació física de cablatge estructurat:

            ▪ Realitzar les representacions gràfica, lògica i simbòlica de la xarxa.
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            ▪ Identificar i assenyalar en un croquis de l'edifici o part de l'edifici els llocs d'ubicació dels elements
a la instal·lació.

            ▪ Marqueu la ubicació de les canalitzacions, les caixes i l'equipament de xarxa.

        ◦ Donada una instal·lació física d'un armari de distribució o un bastidor:

            ▪ Representar en un pla la distribució dels elements més representatius d'aquest, indicant, quan
escaigui, les característiques d'aquests.

            ▪ Distribuir l'espai de l'armari d'acord amb les mesures de RU.

        ◦ Ubicar en un pla la situació dels diferents distribuïdors.

        ◦ Dimensionar adequadament els distribuïdors segons els requeriments de veu i les dades de la
xarxa, així com de les característiques d'aquesta.

        ◦ Distribuir els elements dels diferents subsistemes, de veu i de dades, als armaris de distribució i
bastidors, d'acord amb unes directrius prèvies.

    • UD6

        ◦ Determinar les eines més adequades per a una operació donada sobre una instal·lació de cablatge
estructurat.

        ◦ Descriure la tècnica d'ús de cadascuna de les eines emprades per a la instal·lació i comprovació de
cablatge de coure i fibra òptica.

        ◦ Seleccionar adequadament l'eina més indicada a una activitat determinada sobre un o més
elements d'una instal·lació de cablatge estructurat.

    • UD7

        ◦ En un supòsit pràctic d'una instal·lació de telecomunicacions real o simulada a escala, degudament
caracteritzada, cal identificar:

            ▪ Les canalitzacions emprades indicant la seva idoneïtat en la instal·lació.

            ▪ El tipus de fixació de canalitzacions i equips relacionant-ho amb l'element a subjectar.

            ▪ Els armaris de distribució que contenen els equips.

            ▪ Els equips i elements utilitzats en les instal·lacions de telecomunicació, descrivint-ne la funció
principal.

            ▪ Les eines necessàries per al muntatge dels elements de la instal·lació.

            ▪ Les normes de seguretat.

        ◦ Descriure les tècniques i els elements emprats en les unions de tubs i canalitzacions.

        ◦ Descriure les tècniques de subjecció i fixació de tubs, canalitzacions elements de les instal·lacions.

        ◦ Descriure les fases típiques de muntatge d‟un armari de distribució o bastidor.

        ◦ En un cas pràctic de muntatge d'una instal·lació de telecomunicacions a un edifici, realitzada a
escala amb elements reals, convenientment caracteritzat:
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            ▪ Seleccionar adequadament les eines en funció dels procediments aplicats.

            ▪ Identificar i assenyalar en un croquis de l'edifici o part de l'edifici els llocs d'ubicació dels elements
de la instal·lació.

            ▪ Marcar la ubicació de les canalitzacions i caixes.

            ▪ Preparar els buits i caixejats per a la ubicació de caixes i canalitzacions.

            ▪ Preparar i/o mecanitzar les canalitzacions i caixes.

            ▪ Muntar els armaris (racks).

            ▪ Trepant amb la tècnica i accessoris adequats els buits de fixació dels elements sota normes de
seguretat.

            ▪ Muntar els elements, caixes i tubs, entre d'altres, assegurant-ne la fixació mecànica adequada.

            ▪ Aplicar les normes de seguretat.

        ◦ Estendre el cablatge per muntar les instal·lacions d'infraestructures de telecomunicacions d'un edifici
sota normes de seguretat personal i dels materials utilitzats.

        ◦ En un cas pràctic d'estesa de cables a través de tub, convenientment caracteritzat:

            ▪ Identificar el tub i els seus extrems.

            ▪ Introduir la guia passacables al tub.

            ▪ Subjectar adequadament el cable a la guia passacables de forma escalonada.

            ▪ Llençar de la guia passacables evitant que es deixi anar el cable o es faci malbé.

            ▪ Tallar el cable deixant l'excedent adequat a cada extrem.

            ▪ Etiquetar el cable seguint el procediment establert.

            ▪ Aplicar les normes de seguretat.

    • UD8

        ◦ Etiquetar els elements i els equips de les instal·lacions d'infraestructures de telecomunicacions en
edificis.

        ◦ En un cas pràctic, convenientment caracteritzat, d'una instal·lació de cablatge estructurat:

            ▪ Identificar els elements susceptibles de ser etiquetats segons l'estàndard corresponent.

            ▪ Aplicar l'estàndard d'etiquetatge.

            ▪ Recopilar els registres d'informació necessaris.

        ◦ En un cas pràctic, convenientment caracteritzat, d'una instal·lació de cablatge estructurat:

            ▪ Aplicar diferents nivells de comprovació de cablatge a cadascuna de les parts.
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            ▪ Realitzar el procediment de certificació del seu cablejat, recopilant la informació necessària,
processant-la i analitzant-la si escau.

    • UD9

        ◦ Determinar les accions de manteniment sobre un escenari determinat d'una xarxa de
telecomunicacions.

        ◦ Identificar els elements crítics d'una xarxa de telecomunicacions donada i fixar-hi les operacions de
manteniment necessàries.

        ◦ Aplicar els procediments de neteja dels elements de la xarxa utilitzant guies detallades inherents a
les característiques d'aquests elements, per mantenir-ne la funcionalitat.

        ◦ Interpretar les guies d'instruccions rebudes referents als procediments de neteja d'elements d'una
xarxa de telecomunicacions que cal fer, tenint en compte les diferents formes d'obertura dels elements
d'accés a aquests.

        ◦ Descriure les característiques dels elements d'una xarxa de telecomunicacions, tenint en compte els
aspectes que n'afectin el manteniment.

        ◦ Classificar les diferents eines i dispositius necessaris per aplicar els procediments de neteja dels
elements duna xarxa de telecomunicacions, utilitzant guies per al seu ús.

        ◦ En un cas pràctic, degudament caracteritzat, aplicar procediments de manteniment d'elements d'una
xarxa de telecomunicacions, seguint instruccions especificades a la guia detallada:

            ▪ Identificar els elements a mantenir i els procediments a aplicar.

            ▪ Utilitzar els dispositius i les eines necessaris per aplicar els procediments de manteniment
d'elements de la xarxa.

            ▪ Complir les normes de seguretat abans d'aplicar els procediments de neteja.

            ▪ Recollir els residus i elements d'un sol ús del procés de manteniment per a la seva eliminació o
reciclatge.

            ▪ Comprovar que l'element de la xarxa manté la seva funcionalitat.

            ▪ Registrar les operacions realitzades seguint els formats donats.

b) Instruments d'avaluació.

Principalment pràctiques (projectes) i exercicis que hauran de lliurar en els terminis especificats.

Proves tipus test, per a comprovar l'assoliment dels objectius.

Actitud i conducta a classe. Els aspectes negatius comportaran qualificacions negatives (faltes no
justificades o incidències a classe) i els positius, qualificacions positives. Aquesta informació s'anota a
Itaca i desprès es pot obtenir el corresponent informe.

Es proposaran activitats de recuperació si es considera que l'alumne en farà un ús profitós d'aquesta
possibilitat.

c) Criteris de qualificació.
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La nota de cada avaluació es calcularà fent la mitja aritmètica de les unitats didàctiques completament
acabades.

La nota de cada unitat didàctica es calcula de la següent manera:

    • 50% de la nota els supòsits pràctics, exercicis i treballs.

    • 35% de la nota qüestionaris i exàmens.

    • 15% de la nota comportament diari en classe.

Cal tindre en compte que per a realitzar el càlcul l'alumne ha d'haver obtingut almenys 5 punts en
cadascuna de les parts anteriors.

Els treballs i pràctiques són d'obligat lliurament per a poder superar l'assignatura.

En l'avaluació ordinària de juny la nota mitjana del curs es calcula com a mitjana aritmètica de les notes de
cada trimestre, sempre que totes elles siguen iguals o superiors a 5.

En cas de detectar la còpia d'alguna prova o pràctica per part de l'alumne, automàticament suposarà la
qualificació de 0 punts en aquesta, tant per al que va copiar com per al que va deixar copiar.

Cal destacar que, en tots els casos les notes serán nombres enters, si en el càlcul de notes mitjanes es
produeixen decimals s'aplicarà l'arrodoniment matemàtic per a obtindre el valor de la nota.

Aspectes teòrics. A criteri del professor pot consistir en un exàmen conceptual que podrà incloure
qüestions tipus test, qüestions curtes y/o preguntes a desenrotllar o bé un examen pràctic en què es
valorarà el funcionament, el temps de finalització, la destresa, l'ordre i la neteja en l'execució de la pràctica
així com la resposta a les preguntes que es formulen durant la mateixa. També, a criteri del professor es
podrà realitzar un sol examen per trimestre o diversos exàmens.

Proves pràctiques o activitats-ensenyament-aprenentatge. Es correspon amb els exercicis pràctics
(projectes) realitzats en classe sobre els conceptes prèviament treballats, d'obligatori lliurament. La no
realització dels exercicis proposats suposarà una avaluació negativa del període qualificat.

Continguts Actitudinals. La nota corresponent a aquest apartat es calcularà a través de les incidències
registrades a ITACA.

Les incidències positives RP Reconeixement Positius, significaràn increments de +0,05 punts cadascun.

Incidències negatives F Faltes no justificades, AC Amonestacions per comportament, decrements de
-0,05, AT Amonestacions per Treball i R Retards no justificats decrements -0,025 punts respectivament de
la nota.

L'assistència a classe és obligatòria. Es perd el dret a contínua quan s'arriba al 15% de faltes d'assistència
no justificades (15% de 128 hores són 19,2 hores). Es consideren faltes justificades les absències
derivades d'una malaltia o accident de l'alumne, l'atenció a familiars o qualsevol altra circumstància
extraordinària benvolguda per l'adreça del centre.

El mòdul té un caràcter eminentment pràctic i en les classes es combinen breus explicacions amb
demostracions pràctiques a través d'exemples i nombrosos exercicis perquè els alumnes practiquen i
aprenguen el funcionament de les diferents aplicacions.

Arrodoniment

Finalment, els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar les notes
finals de cada avaluació seran els següents:
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En aquelles notes finals inferiors a 5, es seguirà el mètode de truncament. Per exemple, un 4’9 o un 4’2
serà truncat a 4 en la nota final.

En la resta de notes, es seguirà el mètode d’arrodoniment. Per exemple, un 6’3 serà un 6 a la nota final.
En canvi, un 6’5 o un 6’7 serà un 7 a la nota final.

d) Activitats de recuperació.

L’alumnat que no superi alguna de les avaluacions tindrà una prova una setmana abans de l’evaluació
ordinària al juny. Qui encara així no supere els Resultats d’Aprenentatge es realitzará una avaluació
extraordinària a finals de juny. Per a presentar-se a aquestes proves serà necessari tindre lliurades les
activitats realitzades durant el curs.
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1er SMX

XARXES D’ÀREA LOCAL (TORN MATÍ)

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el

mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades

pel professor. 

L'alumne haurà de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar

el grau d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran

escrites i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les

pràctiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova. També podra haver-hi en algunes proves una part a

l’ordinador per a realitzar configuracions amb programari simulador de xarxes.

1) Faltes d'assistència i retards

Segons les normes d'organització i funcionament de centre, l'assistència a classe és obligatòria. En cas

d'acumular una quantitat de faltes d'assistència no justificades superior al 15% de les hores lectives d'un

trimestre, es perdrà el dret a la avaluació continua. Hi ha un termini màxim de dues setmanes per justificar

una falta d'assistència.

2) Qualificació del mòdul

Nota per trimestre: La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda a la prova o proves realitzades

durant el trimestre, i serà igual o superior a 5 sempre que l'actitud de l'alumne siga l'apropiada en tots els

aspectes. En cas que l'alumne tinga en la prova o proves una nota igual o superior a 5, però amb una mala

actitud, la nota assignada serà de 4 o un valor inferior segons ho considere el professor.

Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar

l'examen. Si no l'aporta, el professor no li repetirà l'examen i la  qualificació d’aquest examen serà 0.

En tot cas, serà el professor qui decidirà la idoneitat de repetir o fer recuperacions d'exàmens al llarg del

curs (durant l'avaluació contínua).

Els criteris que es seguiran per a realitzar el càlcul de la nota a l’hora de posar les notes finals de cada

avaluació seran els següents:

- Proves teoricopràctiques (100% de l’avaluació): Es calcularà la nota mitjana ponderada de les proves

teoricopràctiques avaluables realitzades durant el trimestre*.
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*Si la nota d’alguna de les esmentades proves és inferior a 5, serà necessari repetir la prova o

entregar un treball compensatori, a criteri del professor.

Prova ordinària: Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la

prova ordinària bé només del trimestre a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor.

La nota final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Prova extraordinària: Si l’alumne no supera la prova ordinària, i amb el vistiplau de la junta avaluadora,

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària. Tant la prova ordinària com l'extraordinària seran

proves escrites on hi haurà qüestions i/o problemes de tots els continguts i pràctiques realitzades al llarg del

curs. Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul serà:

 La nota mitjana dels trimestres.

Criteris d’arredoniment i truncament de notes: S’aplicarà per defecte l’arredoniment matemàtic, però

influiran les actituds i el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques, segons ho considere el professor.

Faltes d’ortografia: En les proves avaluables, es restaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia.

3) Recuperació

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació

per a assolir els objectius del trimestre, per això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls convidarà

a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Així mateix, si el professor ho troba

adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a

l'anterior.

XARXES D’ÀREA LOCAL (TORN VESPRADA)

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

 a) Objectius

1.- Reconeix la estructura de xarxes locals cablejades analitzant les característiques d’entorns

d’aplicació i descrivint  la funcionalitat dels components.

2.- Desplegar el cablejat de una xarxa local interpretant especificacions i aplicant normes de

muntatge.
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3.- Interconecta equips en xarxes locals cablejades descrivint estandars de cablejat i aplicant

tècniques de muntatge.

4.- Instal·lació d’equips en xarxa, descrivint les seues prestacions i aplicant tècniques de muntatge.

5.- Manté una xarxa local interpretant recomanacions dels fabricants de hardware o software i

establint la relació entre disfuncions i causes.

6.- Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els

riscos associats. Les mesures i equips per a previndrel’s.

b) Criteris d' avaluació.

El procés d'avaluació de l'alumnat, pretén determinar si han aconseguit els objectius. Per a realitzar

l'avaluació cal definir uns criteris que siguen observables i mesurables, al llarg del procés educatiu i com a

resultat final del mateix; de manera que servisquen de punts de referència a l'hora de valorar en cada

alumne o alumna el grau en què ha desenvolupat les capacitats plantejades.

S'entenen per criteris d'avaluació unes conductes que posen de manifest el grau i la manera en què els

alumnes realitzen l'aprenentatge dels diferents continguts, i de les quals es poden obtenir indicis significatius

del grau de desenvolupament de les capacitats desitjades. Els criteris d'avaluació precisen els tipus i graus

d'aprenentatge que ha de realitzar l'alumne o alumna a propòsit dels blocs de contingut prèviament

seleccionats, per a adquirir en finalitzar el mòdul les capacitats estipulades pels objectius.

Els criteris d'avaluació del mòdul s'esmenten en el R.D. 1691/2007, i apareixen en l'apartat Unitats

didàctiques d'aquest document juntament amb el apartat dels objectius del mòdul.

c) Instruments d' avaluació.

Una tècnica, és el mètode que s'utilitza per a obtenir la informació. Els instruments són els recursos

específics que empren.

A continuació es mostra un quadre resumeixen on es mostren algunes de les diferents tècniques i

instruments a emprar per a valorar el rendiment de l'alumnat, de la mateixa manera es visualitza la

diferència entre aquests dos conceptes i es relacionen amb el tipus de continguts que valoren i amb els

moments de l'avaluació on solen aplicar-se:
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d) Critèris de qualificació.

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el

mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades

pel professor. 

L'alumne haurà de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar

el grau d'assoliment dels coneixements,  programades almenys una per trimestre. Dites proves seran

escrites i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les

pràctiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova. També podra haver-hi en algunes proves una part al

ordinador per a realitzar configuracions  amb programari simulador de xarxes.

d.1 ) Faltes d'assistència i retards

Segons les normes d'organització i funcionament de centre, l'assistència a classe és obligatòria. En cas

d'acumular una quantitat de faltes d'assistència no justificades superior al 15% de les hores lectives d'un

trimestre, es perdrà el dret a la avaluació continua. Hi ha un termini màxim de dues setmanes per justificar

una falta d'assistència.

d.2) Qualificació del mòdul

Nota per trimestre La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda a la prova o proves realitzades

durant el trimestre, i serà igual o superior a 5 sempre que l'actitud de l'alumne siga l'apropiada en tots els

aspectes. En cas que l'alumne tinga en la prova o proves una nota igual o superior a 5, però amb una mala

actitud, la nota assignada serà de 4 o un valor inferior segons ho considere el professor.

Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar

l'examen. Si no l'aporta, el professor no li repetirà l'examen i la  qualificació d’aquest examen serà 0. En tot

cas, serà el professor qui decidirà la idoneitat de repetir o fer recuperacions d'exàmens al llarg del curs

(durant l'avaluació contínua).

Es calculara la nota mitjana de totes les proves realitzades durant el trimestre.
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Els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar les notes finals de

cada avaluació seran els següents:

- Activitats i pràctiques (50% de la avaluació): El 90% d’aquest apartat s’obtindrà calculant la nota

mitjana de les pràctiques realitzades. El 10% restant s’obtindrà a partir de les activitats realitzades en el

aula.

- Proves Teòriques (50% de la avaluació): Es calcularà la nota mitjana de les proves teòriques realitzades

durant l’avaluació.

Prova ordinària: Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la

prova ordinària bé només del trimestre a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor.

La nota final serà l'obtinguda a la prova ordinària.Prova extraordinària: si l’alumne no supera la prova

ordinària, i amb el vistiplau de la junta avaluadora, l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària.

Tant la prova ordinària com l'extraordinària seran proves escrites on hi haurà qüestions i/o problemes de tots

els continguts i pràctiques realitzades al llarg del curs. Aquestes proves es consideraran superades si

l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul serà:

 La nota mitjana dels trimestres .

També es seguiran els criteris d’arrodoniment i truncament esmentats més amunt.

d.3) Recuperació

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació

per a assolir els objectius del trimestre, per això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls convidarà

a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Així mateix, si el professor ho troba

adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a

l'anterior.

e) Activitats de reforç i ampliació.

La concreció d'aquests punts es realitzarà mitjançant la presència en cada unitat d'activitats obertes, amb

una gradació de dificultat variada i diferenciada (baixa, mitjana i alta), que permeten respondre a les

diferents necessitats de l'aula. Podem concretar per a tres dels tipus d'activitats definides en aquesta

programació les mesures a adoptar:
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En les activitats de desenvolupament. Aquelles que siguen d'execució individual s'adaptaran a cada

alumne/a en la mesura del possible. Per exemple, els treballs a realitzar versaran sobre temes que motiven

als alumnes/as i els resulten familiars. 

En les activitats de reforç. Un alumne o alumna necessitarà reforç quan no ha après suficientment bé un

determinat aspecte d'un contingut o un determinat bloc. Aquest reforç educatiu es realitzarà a través

d'activitats específiques de reforç que es plantejaran en cadascuna de les unitats didàctiques projectades.

Seran de fàcil realització sobre continguts ja treballats. 

En les activitats d'ampliació. Permeten a l'alumne o alumna aprofundir en els seus coneixements. Aquestes

activitats també es plantegen en cadascuna de les unitats didàctiques projectades. 

En determinats moments del desenvolupament de les unitats didàctiques, aquesta actuació en les activitats

es pot realitzar amb agrupaments flexibles de l'alumnat i integrant les activitats d'ampliació i reforç, fent

partícips a l'alumnat en l'aprenentatge dels seus companys.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ 

1) Criteris d'avaluació.

El procés d'avaluació de l'alumnat, pretén determinar si han aconseguit els objectius. Per a realitzar

l'avaluació cal definir uns criteris que siguen observables i mesurables, al llarg del procés educatiu i com a

resultat final del mateix; de manera que servisquen de punts de referència a l'hora de valorar en cada

alumne o alumna el grau en què ha desenvolupat les capacitats plantejades.

S'entenen per criteris d'avaluació unes conductes que posen de manifest el grau i la manera en què els

alumnes realitzen l'aprenentatge dels diferents continguts, i de les quals es poden obtenir indicis significatius

del grau de desenvolupament de les capacitats desitjades. Els criteris d'avaluació precisen els tipus i graus

d'aprenentatge que ha de realitzar l'alumne o alumna a propòsit dels blocs de contingut prèviament

seleccionats, per a adquirir en finalitzar el mòdul les capacitats estipulades pels objectius.

Els criteris d'avaluació del mòdul s'esmenten en el RD i en l'Ordre 36/2012, i apareixen en l'apartat Unitats

didàctiques d'aquest document juntament amb el apartat dels objectius del mòdul.

2) Instruments d'avaluació. 
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Una tècnica, és el mètode que s'utilitza per a obtenir la informació. Els instruments són els recursos

específics que empren.

A continuació es mostra un quadre resumeixen on es mostren algunes de les diferents tècniques i

instruments a emprar per a valorar el rendiment de l'alumnat, de la mateixa manera es visualitza la

diferència entre aquests dos conceptes i es relacionen amb el tipus de continguts que valoren i amb els

moments de l'avaluació on solen aplicar-se:

Tècniques Instruments Continguts Moments

Observació -Escales d'observació
-Llistes de control
-Registre anecdòtic

Procedimentals
Actitudinals

En tot moment

Revisió de les Tasques
del alumnat

-Exercicis i problemes
pràctics

Conceptuals
Procedimentals
Actitudinals

Acabats diferents blocs per a
avaluar l'assoliment

Proves específiques -Exàmens (esc r i t s i
pràctics)

Conceptuals
Procedimentals

Habitualment al final de una
f a s e d ' a p r e n e n t a t g e
(normalment trimestre)

Diàlegs i entrevistes -Guions Procedimentals
Actitudinals

Aconsellable quan existeixen
problemes d'aprenentatge

3) Criteris de qualificació. 

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el

mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds esmentades en la programació d'aquest mòdul, 

Exercicis pràctics (40%). 

Aquests exercicis es fan a classe desprès d'haver donat els conceptes i procediments necessaris a través

d'exercicis semblants. L'alumnat que no ho acabe en el temps estimat, pot acabar-lo a casa.

Cadascú ha de fer el seu exercici de forma individual encara que, per a la seua resolució pot consultar als

companys, professora, fer cerques a internet, etc... Si es detecta un exercici que no se ha realitzat

individualment (és resultat d'haver copiat) es posarà un zero als participants de la duplicitat, tant del que

copia com del que deixa copiar.

La puntuació d'aquests exercicis correspon a una escala de 5 valors numérics que es detalla a continuació;

molt malament 0, malament 3, regular 5, bé 7 i molt bé 10.

Per a comptabilitzar el 40% corresponent a esta part de la nota, s'ha d'obtenir com a mínim una nota mínima

de 4,5 en la part de les proves o exàmens.

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



Proves o exàmens (60%)

A més, l'alumne haurà d'obtenir una nota igual o superior a 4,5 a les proves realitzades per a mesurar el

grau d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves constaran de

qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les pràctiques que s'hagen

realitzat fins al dia de la prova. 

Avaluació contínua.

Per tractar-se d'avaluació contínua, la nota de cada avaluació, serà la resultant d'aplicar els percentatges

anteriors i, a partir de la segona avaluació, es farà la mitjana d'aquesta amb les notes de les anteriors

avaluacions. Només es calcularà mitjana, si la nota de les parts és superior a 4,5. La nota final del mòdul es

calcularà obtenint la mitjana entre les notes de cada avaluació.

Prova ordinària i extraordinària de fi de curs.

Al finalitzar el curs, l'alumnat amb el parcial d'un o més trimestres suspesos s'haurà de presentar de les

parts no superades a la prova ordinària programada sempre i quan tinga aprovada la part de les pràctiques,

i si no la supera, i amb el vistiplau de la junta avaluadora del curs, l'alumne haurà de presentar-se a la prova

extraordinària programada, sempre i quant presente pràctiques i les aprove. Tant la prova ordinària com

l'extraordinària seran proves on hi haurà qüestions i/o problemes de tots els continguts i pràctiques

realitzades al llarg del curs. Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o

superior a 5 després d'haver aplicat els percentatges esmentats.

Arrodoniment

Com el butlletí només accepta notes amb valor sencer, el mètode que s'emprarà per a passar de la nota

amb decimals a la nota sencera, serà el arrodoniment. Això vol dir que una nota amb decimals >0,5 passa a

la nota immediatament superior i <0,5 a la immediatament inferior, amb l’execpció de les notes menors de 5

(suspeses) que no s’arrodoniran a la nota superior (5), quedaran com a suspeses amb 4.

Mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb necessitat de

compensació educativa. 

Els cicles formatius, en ser ensenyaments profesionalitzadors en els quals l'alumne ha d'adquirir una

competència professional, existeixen limitacions a l'hora de poder aplicar les adaptacions curriculars

significatives. Només es podrien modificar els objectius, continguts i criteris d'avaluació que no afecten als

bàsics definits en el RD 1629/2009; per tant no solen aplicar-se en el cicle d'Administració de Sistemes

Informàtics en Xarxa que ens ocupa.

Com a vies generals a utilitzar per al tractament de la diversitat, per a els qui presenten diferents nivells

d'aprenentatge no associats a cap circumstància especial, es poden contemplar de forma simultània i
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complementària les següents:

La programació i desenvolupament del mòdul i dels blocs i de les unitats de treball es planifiquen amb

suficient flexibilitat.

Ocupació de metodologies didàctiques diferents, que s'adecuen als diferents graus de capacitats prèvies,

als diferents nivells d'autonomia i responsabilitat dels alumnes/as i a les dificultats o super logros detectats

en processos d'aprenentatge anteriors.

Adaptació de les activitats a les motivacions i necessitats de cada alumne/a, plantejant aquelles a un nivell

situat entre el que ja saben fer autònom ament i el que són capaços de fer amb l'ajuda i guia del professor o

dels seus companys.

Altres mesures a aplicar per al mòdul que ens ocupa de seran les següents:

Les avaluacions inicials i observacions, les classificarem en funció de les manifestacions: desmotivat,

dificultat, superdotat, falta de conceptes previs, etc., i les tractarem en les juntes d'avaluació i s'acordaran

mesures conjuntes en la mesura del possible. L'alumnat podrà realitzar consultes i enviar dubtes a través

d'un correu electrònic al professor, i est les resoldrà via correu o en horari lectiu (en classe, si són dubtes

generals o en buits lliures en l'horari de tots dos). Aquests dubtes ajudaran també a plantejar els treballs

personalitzats. Respecte al professor de suport, a priori, no podem decidir si necessitarem o si disposarem

d'algun.

Elements transversals 

Els temes transversals són continguts que no poden ubicar-se en una àrea determinada del currículum i que

han de ser, per tant, objecte d'ensenyament intencionat en totes i cadascuna de les àrees.

El professor d’Informàtica ha d'elaborar un discurs amb judicis de valor propis sobre les relacions existents

entre l'activitat informàtica i cadascun dels temes transversals. Entre els mateixos es troben l’educació moral

i cívica, l'educació per a la pau, l'educació del consumidor, l'educació sexual, l'educació per a la salut i

l'educació ambiental.

El desenrotllament proposat per a l'àrea contempla en gran mesura aquest tipus de continguts, i el que

resulta més important, es troben plenament integrats en el context dels continguts específics de l'àrea.

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

Durant el desenvolupament de les unitats didàctiques s'inclouran activitats denominades “Treballs de

recerca” en els quals s'instarà als alumnes a buscar informació en Internet o llibres de text. D'aquesta forma

s'intentarà despertar en ells la curiositat per aprendre per si mateixos sent part activa del seu aprenentatge i

no mers receptors d'informació. 

A més, hauran d'elaborar treballs i presentacions orals que milloraran la seva expressió oral i escrita. 
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b) Emprenedoria. 

En l'actualitat un dels camps en els quals tenen especial importància les TIC és la formació de l'esperit

emprenedor entre l'alumnat com es reflecteix en la respectiva competència clau. Aquesta competència clau

consisteix en l'habilitat de transformar les idees en actes i aquesta relacionada amb l'habilitat per planificar i

gestionar projectes amb la finalitat d'aconseguir objectius. Les persones són conscients del context en el

qual se situa el seu treball i poden aprofitar millor les oportunitats que se'ls presenten. El sentit de la

iniciativa i l'esperit emprenedor són el fonament per a l'adquisició de coneixements específics necessaris per

a aquells que creen algun tipus d'activitat social o comercial o contribueixen en la mateixa. 

D'aquesta forma, l'acció de formació de l'esperit emprenedor entre l'alumnat es concreta en la nova llei

mitjançant l'establiment de criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables. L'articulació

d'aquesta competència s'incorpora especialment mitjançant elements transversals de l'assignatura com a

resultat d'un procés social que els inclou en les polítiques educatives.

c) Educació moral i cívica

A través de la presència d'aquest contingut transversal en el transcurs del desenvolupament de les diferents

unitats, el professor introdueix reflexions i consideracions diverses en funció de la situació plantejada en el

grup, servint a tot el grup com a model d'anàlisi per treballar els continguts preferentment actitudinals d'este

tema transversal.

d) Educació per a la pau

Tots els conflictes que apareixen en els grups durant la fase de treball, es resolen d'una forma pacífica,

especialment a través del diàleg.

Es pretendrà que l'alumnat adopte una actitud de respecte per les solucions aportades per altres persones,

dins del seu grup, en principi, i s'extrapolarà a persones d'altres llocs, races i cultures.

e) Educació del consumidor

En l'elaboració dels diferents projectes es tindrà molt en compte el no balafiar res del material emprat i

també en valorar l'ús de material reciclat o en format digital.

f) Educació sexual i per la igualtat

La formació dels grups i equips de treball serà de forma mixta, així com la distribució de les tasques a

realitzar que es farà sense cap distinció per raó de sexe entre l'alumnat. Es defendrà la tolerància i la

igualtat i es participarà de forma activa en totes les iniciatives del departament d'Igualtat i Convivència-

g) Educació per a la salut

A l’aula d’Informàtica es posarà en pràctica les normes d'ús, seguretat i higiene en el lloc de treball a l’hora

d'utilitzar l’ordinador (forma correcta de seure, distància dels ulls al monitor, distribució dels perifèrics a la
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taula...).

h) Educació ambiental

Es reciclarà tot el material emprat a l’aula d’informàtica com ara papers, tòners de tinta d’impressora, llibres

antiquats, material informàtic vell o obsolet... S'informarà de les iniciatives del centre en la recollida de taps

de plàstic i material d'oficina obsolet, així com l'existència de contenidors de paper, per tal que siguen

utilitzats per l'alumnat.

SISTEMES OPERATIUS MONOLLOC

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ 

L'avaluació serà contínua i integradora ja que estarà immersa en el procés d'ensenyança-aprenentatge de

l'alumnat. L'aplicació del procés d'avaluació contínua als alumnes requerix l'assistència regular a les classes

i activitats programades per al mòdul professional.

a) Criteris d'avaluació.

En finalitzar la UD1, l'alumnat demostrarà que:

    • Coneix els components principals d'un sistema informàtic, així com l'evolució d'aquests al llarg de la

història de la informàtica.

    • Distingiu els diferents tipus de programari i els tipus de llicències de programari.

    • Coneix els diferents sistemes de numeració i sap fer operacions de canvi de base, aritmètiques i

lògiques amb ells.

    • Coneix les diferents unitats de mides, codis i formats demmagatzematge de la informació.

En finalitzar la UD2, l'alumnat demostrarà que:

    • Coneix què és un sistema operatiu, les funcions que exerceix i els diferents tipus que existeixen.

    • Comprèn i sap fer els algorismes de planificació del processador.

    • Coneix els diferents passos de la seqüència d'arrencada d'un ordinador, quins elements en formen part i

la importància.

En finalitzar la UD3, l'alumnat demostrarà que:

    • Coneix el sistema operatiu Linux, les diferents distribucions i les característiques.
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    • Sap instal·lar el sistema operatiu Linux.

    • Sap utilitzar i fer operacions bàsiques tant en mode gràfic com en mode text

En finalitzar la UD4, l'alumnat demostrarà que:

    • Coneix tots els conceptes relacionats amb el sistema de fitxers.

    • Sap utilitzar i administrar tot allò relacionat amb fitxers i directoris, tant en mode gràfic com en mode

ordre.

En finalitzar la UD5, l'alumnat demostrarà que:

    • Coneixeu els conceptes d'usuari i grup, així com els diferents tipus d'usuaris.

    • Sap administrar els usuaris i els grups.

    • Coneix els permisos dels fitxers pel que fa als usuaris i grups i sap administrar-los.

    • Coneix el concepte de procés.

    • Sap administrar els processos.

En finalitzar la UD6, l'alumnat demostrarà que:

    • Coneixeu el concepte i sabeu gestionar les variables d'entorn.

    • Coneix el concepte i els diferents scripts del sistema.

    • Sap fer shell scripts.

    • Coneix i sap instal·lar els diferents paquets de Linux.

    • Coneix el concepte de servei.

    • Sap gestionar els serveis que proporciona Linux.

    • Sap programar tasques.

    • Coneix els diferents tipus de còpies de seguretat i sap fer-les.

    • Coneix les estratègies per millorar el rendiment del sistema operatiu.

    • Sap instal·lar i administrar lús de les impressores.

En finalitzar la UD7, l'alumnat demostrarà que:

    • Coneix les principals característiques del sistema operatiu Windows i de les diferents versions.

    • Sap instal·lar el sistema operatiu Windows.
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    • Sap utilitzar Windows, així com les ordres més bàsiques en mode text.

En finalitzar la UD8, l'alumnat demostrarà que:

    • Coneix l'estructura del sistema de fitxers i els diferents tipus de fitxers, així com treballar-hi.

    • Sap utilitzar les principals ordres en mode text, així com construir fitxers d'ordres o fitxers per lots.

    • Sap gestionar les aplicacions al sistema operatiu.

En finalitzar la UD9, l'alumnat demostrarà que:

    • Coneix els principals conceptes necessaris per a l'administració i la configuració del sistema operatiu

Windows.

    • Sap fer-los servir per gestionar més eficientment l'equip informàtic.

    • Coneix les variables dentorn i sap utilitzar-les i modificar-les.

    • Coneix el registre de Windows, la seva utilitat i les diferents parts.

    • Sap modificar-ho i comprèn el resultat de la modificació dels valors del registre de Windows.

En finalitzar la UD10, l'alumnat demostrarà que:

    • Sap què és una màquina virtual i coneix les diferents màquines virtuals existents.

    • Sap instal·lar una màquina virtual sobre un sistema operatiu amfitrió.

    • Sap instal·lar un o diversos sistemes operatius convidats en una màquina virtual.

b) Instruments d'avaluació.

Principalment pràctiques (projectes) i exercicis que hauran de lliurar en els terminis especificats.

Proves tipus test, per a comprovar l'assoliment dels objectius.

Actitud i conducta a classe. Els aspectes negatius comportaran qualificacions negatives (faltes no

justificades o incidències a classe) i els positius, qualificacions positives. Aquesta informació s'anota a Itaca i

desprès es pot obtenir el corresponent informe.

Es proposaran activitats de recuperació si es considera que l'alumne en farà un ús profitós d'aquesta

possibilitat.

c) Criteris de qualificació.

La nota de cada avaluació es calcularà fent la mitja aritmètica de les unitats didàctiques completament

acabades.

La nota de cada unitat didàctica es calcula de la següent manera:
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    • 50% de la nota els supòsits pràctics, exercicis i treballs.

    • 35% de la nota qüestionaris i exàmens.

    • 15% de la nota comportament diari en classe.

Cal tindre en compte que per a realitzar el càlcul l'alumne ha d'haver obtingut almenys 5 punts en

cadascuna de les parts anteriors.

Els treballs i pràctiques són d'obligat lliurament per a poder superar l'assignatura.

En l'avaluació ordinària de juny la nota mitjana del curs es calcula com a mitjana aritmètica de les notes de

cada trimestre, sempre que totes elles siguen iguals o superiors a 5.

En cas de detectar la còpia d'alguna prova o pràctica per part de l'alumne, automàticament suposarà la

qualificació de 0 punts en aquesta, tant per al que va copiar com per al que va deixar copiar.

Cal destacar que, en tots els casos les notes serán nombres enters, si en el càlcul de notes mitjanes es

produeixen decimals s'aplicarà l'arrodoniment matemàtic per a obtindre el valor de la nota.

Aspectes teòrics. A criteri del professor pot consistir en un exàmen conceptual que podrà incloure qüestions

tipus test, qüestions curtes y/o preguntes a desenrotllar o bé un examen pràctic en què es valorarà el

funcionament, el temps de finalització, la destresa, l'ordre i la neteja en l'execució de la pràctica així com la

resposta a les preguntes que es formulen durant la mateixa. També, a criteri del professor es podrà realitzar

un sol examen per trimestre o diversos exàmens.

Proves pràctiques o activitats-ensenyament-aprenentatge. Es correspon amb els exercicis pràctics

(projectes) realitzats en classe sobre els conceptes prèviament treballats, d'obligatori lliurament. La no

realització dels exercicis proposats suposarà una avaluació negativa del període qualificat.

Continguts Actitudinals. La nota corresponent a aquest apartat es calcularà a través de les incidències

registrades a ITACA.

Les incidències positives RP Reconeixement Positius, significaràn increments de +0,05 punts cadascun 

Incidències negatives F Faltes no justificades, AC Amonestacions per comportament, decrements de -0,05,

AT Amonestacions per Treball i R Retards no justificats decrements -0,025 punts respectivament de la nota.

L'assistència a classe és obligatòria. Es perd el dret a contínua quan s'arriba al 15% de faltes d'assistència

no justificades (15% de 128 hores són 19,2 hores). Es consideren faltes justificades les absències derivades

d'una malaltia o accident de l'alumne, l'atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària

benvolguda per l'adreça del centre.

El mòdul té un caràcter eminentment pràctic i en les classes es combinen breus explicacions amb

demostracions pràctiques a través d'exemples i nombrosos exercicis perquè els alumnes practiquen i

aprenguen el funcionament de les diferents aplicacions.
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Arrodoniment 

Finalment, els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar les notes

finals de cada avaluació seran els següents:

En aquelles notes finals inferiors a 5, es seguirà el mètode de truncament. Per exemple, un 4’9 o un 4’2 serà

truncat a 4 en la nota final.

En la resta de notes, es seguirà el mètode d’arrodoniment. Per exemple, un 6’3 serà un 6 a la nota final. En

canvi, un 6’5 o un 6’7 serà un 7 a la nota final.

d) Activitats de recuperació. 

L’alumnat que no superi alguna de les avaluacions tindrà una prova una setmana abans de l’evaluació

ordinària al juny. Qui encara així no supere els Resultats d’Aprenentatge es realitzará una avaluació

extraordinària a finals de juny. Per a presentar-se a aquestes proves serà necessari tindre lliurades les

activitats realitzades durant el curs.

MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L'avaluació serà contínua i integradora ja que estarà immersa en el procés d'ensenyança-aprenentatge de

l'alumnat. L'aplicació del procés d'avaluació contínua als alumnes requereix l'assistència regular a les

classes i activitats programades per al mòdul professional.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per a l'avaluació dels diferents mòduls es consideraran els següents punts:

● L'assistència com a mínim al 85% de les classes és obligatòria per a poder ser avaluats. Per al còmput

d'aquest percentatge es tindran en compte les faltes no justificades.

● El 15% de faltes suposa la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i pot suposar l'anul·lació de matrícula

per inassistència, així com la plaça en el centre.

● Per tal de superar el mòdul, l’alumnat haurà de superar independentment les 10 unitats formatives de què

consta, obtenint per tant una nota igual o superior a 5. Les notes estaran compreses en el rang d’1 a 10.

La qualificació del Mòdul Professional s’obté segons la següent ponderació:

Q MP1 = 0.112·QUF1 + 0.040·QUF2 + 0.067·QUF3 + 0.179·QUF4+ 0.112·QUF5 + 0.089·QUF6 +

0.134·QUF7 + 0.089·QUF8 + 0.089·QUF9 + 0.089·QUF10
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Per aconseguir un valor enter en la qualificació de les UF i del mòdul, s'arrodonirà al valor enter posterior a

partir de 0.5 dècimes, és a dir: 5.49 s'arrodonirà a 5 i 5.50 s'arrodonirà a 6. Activitats complementàries: La

participació en les activitats complementàries que programi i organitzi el departament és obligatòria sempre

que sigui gratuïta i dins de l'horari lectiu. La valoració de la participació de l'alumnat en aquestes activitats

complementàries s’inclourà dins del percentatge del 10%

Actituds presentades i adquirides durant el procés, a no ser que en l'avaluació de cada UF es contemple

una altra de diferent i/o més específica.

En el supòsit de què algun/a alumne/a no pugui participar de l'activitat complementària, bé perquè quedi fora

de l'horari lectiu o perquè no pot assumir el cost econòmic, haurà de realitzar una tasca sobre la temàtica de

l'activitat d'acord amb les indicacions del professorat.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE CADA UNITAT FORMATIVA

L’avaluació de cada unitat formativa inclourà exercicis individuals i en grup segons la següent taula, variable

segons el contingut de cada unitat formativa:

AVALUACIÓ UF QUALIFICACIÓ UF QUALIFICACIÓ UF

Conjunt d’exercicis i casos a realitzar en
grup o col·laborativament, incloent 
problemes ABP

Es demana l’entrega i el
funcionament correcte de les
tasques per a poder avaluar
la UF

Entre un 40 % i un 50 %

Evidències d’avaluació individual, que
poden incloure pràctiques, qüestionaris i
avaluació continuada

Es demana una nota superior
a 4 en la prova escrita per
poder calcular la nota de la
2a. convocatòria

Entre un 50 % i un 60 %

Per a l'avaluació de cada problema amb metodologia ABP s'utilitzen els següents criteris:

Documentació inicial:

Lliurament dels acords, objectius, planificació del treball i creació del kanban és obligatòria. Si la

documentació inicial no es lliura no es pot qualificar el cas.

Nota del grup: 35%

Percentatge de la nota Tasques

20% Treball final

10% Exposició del treball (Suport multimèdia i defensa
oral)

5% Co-avaluació

Nota mínima del treball final:5

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



Nota individual: 65%

Percentatge de la nota Tasques

40% Defensa individual dels RAs a partir dels Criteris
Avaluació.

10% Participació individual en l’exposició del treball

10% Capacitats Clau, incloent-hi participació en les
activitats complementàries.

5% Autoavaluació

Nota mínima de la defensa individual dels RAs: 5

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La qualificació d'un problema serà entre 0 i 10, ambdós inclosos. Cada membre del grup obté una 

qualificació individual per al problema.

Aquesta qualificació individual està formada pel treball individual, la nota individual en el treball escrit, la 

nota individual en la defensa de la presentació i la nota individual de les actituds adquirides.

En el cas que la UF estigui formada per més d'un nucli formatiu la nota de la UF es calcula aplicant la 

mitjana ponderada de les notes de cada nucli formatiu, d'acord amb les hores de cadascún.

En els cas que la UF estigui formada per més d'un nucli formatiu, si un alumne no assoleix una nota major 

de 3,5 en cada nucli formatiu, no es calcularà la nota de la UF i l'alumne haurà de recuperar aquesta UF en 

la 2ona. convocatòria.

En casos ABP, si un alumne obté una puntuació individual menor a 3,5 no es farà mitjana amb la resta de 

notes i el nucli formatiu no quedarà superat. Aquelles UF amb nota <5 caldrà recuperar-les. El professor 

podrà decidir realitzar recuperacions parcials d’unitats formatives, que podran constar d’exercicis teòrics I/o 

pràctics. A més, l’alumne té dret a la segona convocatòria que el centre realitza durant la segona quinzena 

del mes de juny segons calendari que es publica en el seu moment.

En el cas d'utilitzar la segona. convocatòria els instruments d’avaluació i qualificació que s'aplicaran per a 

cada UF són:

AVALUACIÓ UF QUALIFICACIÓ UF

Conjunt de pràctiques E s d e m a n a l ’ e n t r e g a i e l
funcionament correcte de les
pràctiques per a poder avaluar la
UF

Entre un 45 % i 55 %

Prova escrita Es demana una nota superior a 4
en la prova escrita per poder
ca lcu la r la no ta de la 2a .
convocatòria

Entre un 45 % i 55 %
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Incidències negatives

▪ F Faltes no justificades, AC Amonestacions per comportament, decrements de -0,05

▪ AT Amonestacions per Treball i R Retards no justificats i -0,025 punts respectivament de la nota.

Activitats de reforç i ampliació.

La concreció d'aquests punts es realitzarà mitjançant la presència en cada unitat d'activitats obertes, amb 

una gradació de dificultat variada i diferenciada (baixa, mitjana i alta), que permeten respondre a les 

diferents necessitats de l'aula. Podem concretar per a tres dels tipus d'activitats definides en aquesta 

programació les mesures a adoptar:

En les activitats de desenvolupament. Aquelles que siguen d'execució individual s'adaptaran a cada 

alumne/a en la mesura del possible. Per exemple, els treballs a realitzar versaran sobre temes que motiven 

als alumnes/as i els resulten familiars.

En les activitats de reforç. Un alumne o alumna necessita reforç quan no ha après suficientment ben un 

determinat aspecte d'un contingut o un determinat bloc. Aquest reforç educatiu es realitzarà a través 

d'activitats específiques de reforç que es plantejaran en cadascuna de les unitats didàctiques projectades. 

Seran de fàcil realització sobre continguts ja treballats.

En les activitats d'ampliació. Permeten a l'alumne o alumna aprofundir en els seus coneixements. Aquestes 

activitats també es plantegen en cadascuna de les unitats didàctiques projectades.

En determinats moments del desenvolupament de les unitats didàctiques, aquesta actuació en les activitats 

es pot realitzar amb agrupaments flexibles de l'alumnat i integrant les activitats d'ampliació i reforç, fent 

partícips a l'alumnat en l'aprenentatge dels seus companys.
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2n SMX

SISTEMES OPERATIUS EN XARXA

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'avaluació ha de considerar-se com un procés integrador i continu que el professor ha d'utilitzar per a 

millorar la seua actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge, reforçant els continguts insuficientment 

adquirits pels alumnes i realitzant les adaptacions curriculars necessàries. Per a avaluar el procés 

d'aprenentatge, s'utilitzarà un sistema d'avaluació contínua. A més, al estar situats en l'àmbit d'un sistema 

docent presencial, l'assistència a classe serà obligatòria.  

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

L'avaluació ha de considerar-se com un procés integrador i continu que el professor ha d'utilitzar per a 

millorar la seua actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge, reforçant els continguts insuficientment 

adquirits pels alumnes i realitzant les adaptacions curriculars necessàries. Per a avaluar el procés 

d'aprenentatge, s'utilitzarà un sistema d'avaluació contínua. A més, al estar situats en l'àmbit d'un sistema 

docent presencial, l'assistència a classe serà obligatòria.  

Com a principals instruments per a arreplegar la informació que permetrà dur a terme l'avaluació dels 

alumnes s'utilitzaran:

    • L'observació de l'actitud i treball diari de l'alumne durant la classe.

    • Els resultats de treballs pràctics i altres activitats d'execució individual i grupal. Durant tot el curs es 

demanarà de forma contínua als alumnes que realitzen activitats obligatòries i opcionals que podran de 

lliurar en la pàgina web de l'assignatura. Posteriorment, a més de les observacions directes i sistemàtiques 

mentre l'alumnat està realitzant aquestes activitats, es tindrà en compte la revisió personal de les pràctiques 

i activitats de classe. El professor avaluarà: el grau de finalització i perfecció que tenen i la progressió de 

cadascun dels alumnes en la comprensió dels continguts.

    • Proves o exàmens que incloguen preguntes curtes i problemes per a la resolució dels quals siga 

necessària la utilització combinada de coneixements i aptituds específics.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.

En el procés d'avaluació influiran els següents paràmetres amb els percentatges especificats a continuació:
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    • En un 10%, les actituds esmentades en la programació d'aquest mòdul i l'assistència a classe

    • En un 50%, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades pel professor. L'alumne haurà 

d'obtenir una nota igual o superior a 4 per superar cada pràctica i poder-les sumar als altres dos paràmetres.

Per cada dia d'endarreriment en el lliurament d'una pràctica, des de la data límit, es descomptarà 0,5 pts. Si 

una pràctica és lliurada encara més tard, la seva nota màxima serà 6. 

    • En un 40%, les proves realitzades per a mesurar el grau d'assoliment dels coneixements,   programades

almenys una per trimestre. Dites proves constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les 

unitats didàctiques i de les pràctiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova. L'alumne haurà d'obtenir 

una nota igual o superior a 4 per superar cada prova i poder-la sumar als altres dos paràmetres. 

La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda d'aplicar els percentatges anteriors: a la prova o 

proves realitzades durant el trimestre, a les pràctiques lliurades, i serà igual o superior a 5 sempre que 

l'actitud de l'alumne sigui l'apropiada en tots els aspectes. En cas que l'alumne tinga una mala actitud o no 

hagi lliurat totes les pràctiques obligatòries dintre dels terminis establerts, la nota assignada serà de 4 o un 

valor inferior segons ho considere el professor. Per superar les avaluacions ordinàries  i extraordinàries,  la 

nota resultant d'aplicar els percentatges deurà ser igual o superior a 5. 

Al finalitzar el curs, si cal l'alumne es presentarà a la prova ordinària programada sempre i quan hagi lliurat i 

superat totes les pràctiques obligatòries, i si no la supera, i amb el vistiplau de la junta avaluadora del curs, 

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària programada que es desenvoluparà de manera 

similar a l'ordinària, però podent obtenir com a nota màxima d'avaluació un 8, sempre i quant hagi lliurat 

amb anterioritat les pràctiques obligatòries que li mancaven. Tant les proves ordinàries com l'extraordinària 

seran proves on hi haurà qüestions i/o problemes de tots els continguts i pràctiques realitzades al llarg del 

curs. 

Per superar, bé la prova ordinària o l'extraordinària, caldrà haver lliurat totes les pràctiques obligatòries. 

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres podrà ser:

    • L'obtinguda al segon trimestre si s'han superat tots dos trimestres, i el professor considera aquesta nota 

com l'apropiada d'acord amb el progrés experimentat per l'alumne. 

    • O bé la nota mitjana dels dos trimestres si és aquesta la que millor representa l'evolució de l'alumne.

Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova ordinària bé 

només del trimestre o trimestres a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La nota 

final serà l'obtinguda  al aplicar els percentatges anteriors (10%/50%/40%) a l'actitud, les pràctiques i la 

prova ordinària respectivament.

Finalment, els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar la nota final 

de cada avaluació seran els següents:
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    • En aquelles notes finals inferiors a 5, es seguirà el mètode de truncament. Per exemple, un 4’9 o un 4’2 

serà truncat a 4 en la nota final.

    • En la resta de notes, es seguirà el mètode d’arrodoniment. Per exemple, un 6’3 serà un 6 a la nota final. 

En canvi, un 6’5 o un 6’7 serà un 7 a la nota final. 

ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ.

       Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat l'avaluació hauran de seguir un procés de 

recuperació per a assolir els objectius del trimestre, per a això, se'ls convidarà a plantejar els dubtes 

existents a les proves, a que lliuren les pràctiques que no hagen fet i a que esmenen les pràctiques 

deficients. Tant mateix, si el professor ho troba adequat proposarà una nova prova de recuperació de 

manera que la nova nota substituiria a l'anterior.

       Al llarg del curs es proposaran treballs pràctics opcionals adaptades pels alumnes que troben més 

dificultats, però també d'altres pràctiques d'ampliació pels alumnes avantatjats .

SEGURETAT INFORMÀTICA (TORN MATÍ)

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

 1- Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de 

entornos y relacionándolas con sus necesidades.

1.a Se ha valorado la importancia de mantener la información segura.

1.b Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.
1.c Se han definido las características de la ubicación física y condiciones 
ambientales de los equipos y servidores.

1.d Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas informáticos.

1.e Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida.
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1.f Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida.

1.g Se han esquematizado las características de una política de seguridad basada en listas de 
control de acceso.

1.h Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas.

1.i Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.

1.j Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y 
aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.

 2- Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y 

aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.

        2.a Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de almacenamiento.

        2.b Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información (rendimiento, 

disponibilidad, accesibilidad, entre otros).

        2.c Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento incluidos los sistemas 

de almacenamiento en red.

        2.d Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido.

        2.e Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad.

        2.f Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación.

        2.g Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias.

        2.h Se han identificado las características de los medios de almacenamiento remotos y extraíbles.

        2.i Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles.

        2.j Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento.

3- Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con 

las necesidades de uso del sistema informático.

        3.a Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad.

        3.b Se han clasificado los principales tipos de software malicioso.

        3.c Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir posibles vulnerabilidades.

        3.d Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en los sistemas.

        3.e Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la detección y eliminación de

software malicioso.
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        3.f Se han aplicado técnicas de recuperación de datos.

4- Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 

vulnerabilidades e instalando software específico.

        4.a Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red.

        4.b Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos y 

robos de información.

        4.c Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por la publicidad y el 

correo no deseado.

        4.d Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas.

        4.e Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes 

inalámbricas.

        4.f Se han descrito sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, entre otros.

        4.g Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, entre otros.

        4.h Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor.

           

5- Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las 

repercusiones de su incumplimiento.

        5.a Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

        5.b Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada.

        5.c Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de los 

ficheros de datos.

        5.d Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los datos personales que 

les conciernen.

        5.e Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio 

electrónico.

        5.f Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.

Utilizaremos los tres tipos de evaluación:

    • Inicial: al principio de curso y opcionalmente al principio de cada bloque temático.
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La evaluación inicial sólo será un indicador para el profesor y no tendrá peso en la calificación del alumno.

    • Formativa: mediante la evaluación de actividades y trabajos a lo largo del curso. La

evaluación formativa consistirá en la evaluación de las actividades de cada unidad, y trabajos puntuales a lo

largo del trimestre, que serán opcionales.

    • Sumativa: mediante el uso de una prueba objetiva teórico/práctico al final de cada

trimestre o bloque de unidades. Mediante este instrumento se intentará verificar que se han alcanzado los 

objetivos del conjunto de unidades didácticas dados, desde un punto de vista conceptual y procedimental.

Para evaluar se llevará un seguimiento continuo de los alumnos, valorando paso a paso los progresos 

conseguidos por ellos mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto la asistencia a clase es 

obligatoria.

CALIFICACIÓN DEL MÓDULO

ACTIVIDADES O PRÁCTICAS:  40%

Ejercicios obligatorios que se propondrán en clase.

La presentación de los ejercicios es obligatoria dentro del plazo marcado por el profesor.

Se requiere una nota minima de un 4 sobre 10 en esta parte para poder aprobar.

PRUEBAS OBJETIVAS (EXAMEN): 40%

Es requisito indispensable haber presentado todas las actividades o prácticas para poder presentarse al 

examen.

Se hará como mínimo una prueba teórico-práctica objetiva por evaluación.

En el caso de que se haga más de una prueba por evaluación, las notas inferiores a cuatro en la prueba 

objetiva no harán media.

La no asistencia a un examen debidamente justificada supondrá un suspenso automático de la evaluación. 

En función de la carga teórico-práctica de cada unidad, el profesor podrá variar los porcentajes arriba 

indicados.

Se requiere una nota mínima de un 4 sobre 10 en esta parte para poder aprobar.

COMPORTAMIENTO: 20%

Es requisito indispensable que el alumno se comporte de forma adecuada dentro del aula mostrando interes

por la asignatura, siemdo puntual a las clases, etc.
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NOTAS DE EVALUACIONES:

La calificación final de cada evaluación del módulo se obtendrá como media ponderada

de las notas de las actividades y la prueba objetiva.

Sólo se hará la media si se ha obtenido, como mínimo, un 40% en cada parte (práctica y teoría).

Si la nota de alguna de las partes es menor del 40%, la evaluación queda suspendida.

NOTA FINAL DEL MÓDULO

Para obtener la nota final , se hará la media de las evaluaciones, siempre que la nota de cada evaluación 

sea como mínimo un 5.

En el caso de no haber aprobado la totalidad de las evaluaciones el alumno deberá proceder a la 

recuperación de las evaluaciones no aprobadas en el periodo de recuperación del módulo.

RECUPERACIÓN DEL MÓDULO

Recuperación de las evaluaciones al final del curso:

    • Una nota no compensable se tiene que recuperar inexcusablemente.

    • Si todas las notas son compensables pero la media es inferior a 5 se puede recuperar una o varias 

evaluaciones.

    • Con estas nuevas calificaciones se volverá a calcular la nota final.

    • Para poder acceder a la recuperación, es obligatorio presentar todas las prácticas pedidas durante el 

curso y otras que el profesor podrá pedir.

RECUPERACIÓN DEL MÓDULO

Cuando un alumno o una alumna no supera el módulo profesional en la evaluación final ordinaria, tendrá 

que realizar una o más pruebas de recuperación que recogerán todo el temario del curso, aunque, 

excepcionalmente, el profesor puede eliminar parte de él para

esta convocatoria.

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes del módulo, el

profesor, organizará un programa de recuperación que contendrá las actividades y trabajos, el momento de 
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su realización y, si hace falta, su evaluación.

Si el alumno o alumna que no ha superado el curso no realiza la FCT, este programa de

recuperación incluirá la asistencia en clase, al menos, del 50% de las horas semanales que tiene el módulo 

durante el curso, en este caso, las horas asignadas a este programa serán 3.

Calificación de la evaluación extraordinaria

Se considerará que se ha superado el módulo cuando esta nota sea mayor o igual 5.

ASISTENCIA

El módulo consta de 110 horas.

La no asistencia a clase injustificada de un 15% del total de horas del módulo, supondrá la pérdida de 

derecho a la evaluación continua del módulo.

Siempre y cuando la no asistencia no suponga una anulación de matrícula, el alumno podrá ser calificado al

final del curso mediante una prueba objetiva.

SEGURETAT INFORMÀTICA (TORN VESPRADA)

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

1- Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de 

entornos y relacionándolas con sus necesidades.

1.k Se ha valorado la importancia de mantener la información segura.

1.l Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.
1.m Se han definido las características de la ubicación física y condiciones 
ambientales de los equipos y servidores.

1.n Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas informáticos.

1.o Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida.

1.p Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida.

1.q Se han esquematizado las características de una política de seguridad basada en listas de 
control de acceso.

1.rSe ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas.

1.s Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.
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1.t Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y 
aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.

 2- Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y 

aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.

        2.a Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de almacenamiento.

        2.b Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información (rendimiento, 

disponibilidad, accesibilidad, entre otros).

        2.c Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento incluidos los sistemas 

de almacenamiento en red.

        2.d Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido.

        2.e Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad.

        2.f Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación.

        2.g Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias.

        2.h Se han identificado las características de los medios de almacenamiento remotos y extraíbles.

        2.i Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles.

        2.j Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento.

3- Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con 

las necesidades de uso del sistema informático.

        3.a Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad.

        3.b Se han clasificado los principales tipos de software malicioso.

        3.c Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir posibles vulnerabilidades.

        3.d Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en los sistemas.

        3.e Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la detección y eliminación de

software malicioso.

        3.f Se han aplicado técnicas de recuperación de datos.

4- Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 

vulnerabilidades e instalando software específico.
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        4.a Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red.

        4.b Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos y 

robos de información.

        4.c Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por la publicidad y el 

correo no deseado.

        4.d Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas.

        4.e Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes 

inalámbricas.

        4.f Se han descrito sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, entre otros.

        4.g Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, entre otros.

        4.h Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor.

           

5- Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las 

repercusiones de su incumplimiento.

        5.a Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

        5.b Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada.

        5.c Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de los 

ficheros de datos.

        5.d Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los datos personales que 

les conciernen.

        5.e Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio 

electrónico.

        5.f Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.

Utilizaremos los tres tipos de evaluación:

    • Inicial: al principio de curso y opcionalmente al principio de cada bloque temático.

La evaluación inicial sólo será un indicador para el profesor y no tendrá peso en la calificación del alumno.

    • Formativa: mediante la evaluación de actividades y trabajos a lo largo del curso. La

evaluación formativa consistirá en la evaluación de las actividades de cada unidad, y trabajos puntuales a lo

largo del trimestre, que serán opcionales.
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    • Sumativa: mediante el uso de una prueba objetiva teórico/práctico al final de cada

trimestre o bloque de unidades. Mediante este instrumento se intentará verificar que se han alcanzado los 

objetivos del conjunto de unidades didácticas dados, desde un punto de vista conceptual y procedimental.

Para evaluar se llevará un seguimiento continuo de los alumnos, valorando paso a paso los progresos 

conseguidos por ellos mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto la asistencia a clase es 

obligatoria.

CALIFICACIÓN DEL MÓDULO

ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS: un 50%

Se realizarán ejercicios prácticos por cada unidad que supondrán el 90% de este apartado de 

“ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS”.

El restante 10% de este apartado lo representan las diferentes actividades realizadas en el aula.

La presentación tanto de los ejercicios prácticos como de las actividades es obligatoria dentro del plazo 

marcado por el profesor.

PRUEBAS OBJETIVAS (EXAMEN): 50%

Se realizará una prueba objetiva por cada unidad impartida.

La no asistencia a un examen debidamente justificada supondrá un suspenso automático de la evaluación. 

En función de la carga teórico-práctica de cada unidad, el profesor podrá variar los porcentajes arriba 

indicados.

NOTAS DE EVALUACIONES:

La calificación final de cada evaluación del módulo se obtendrá como media ponderada

de las notas de las actividades y las pruebas objetiva.

NOTA FINAL DEL MÓDULO

Para obtener la nota final , se hará la media de las evaluaciones.

En el caso de no haber aprobado la totalidad de las evaluaciones el alumno deberá proceder a la 

recuperación de las evaluaciones no aprobadas en el periodo de recuperación del módulo.

RECUPERACIÓN DEL MÓDULO
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Recuperación de las evaluaciones al final del curso:

    • Una nota no compensable se tiene que recuperar inexcusablemente.

    • Si todas las notas son compensables pero la media es inferior a 5 se puede recuperar una o varias 

evaluaciones.

    • Con estas nuevas calificaciones se volverá a calcular la nota final.

    • Para poder acceder a la recuperación, es obligatorio presentar todas las prácticas pedidas durante el 

curso y otras que el profesor podrá pedir.

RECUPERACIÓN DEL MÓDULO

Cuando un alumno o una alumna no supera el módulo profesional en la evaluación final ordinaria, tendrá 

que realizar una o más pruebas de recuperación que recogerán todo el temario del curso, aunque, 

excepcionalmente, el profesor puede eliminar parte de él para

esta convocatoria.

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes del módulo, el

profesor, organizará un programa de recuperación que contendrá las actividades y trabajos, el momento de 

su realización y, si hace falta, su evaluación.

Si el alumno o alumna que no ha superado el curso no realiza la FCT, este programa de

recuperación incluirá la asistencia en clase, al menos, del 50% de las horas semanales que tiene el módulo 

durante el curso, en este caso, las horas asignadas a este programa serán 3.

Calificación de la evaluación extraordinaria

Se considerará que se ha superado el módulo cuando esta nota sea mayor o igual 5.

ASISTENCIA

El módulo consta de 110 horas.

La no asistencia a clase injustificada de un 15% del total de horas del módulo, supondrá la pérdida de 

derecho a la evaluación continua del módulo.

Siempre y cuando la no asistencia no suponga una anulación de matrícula, el alumno podrá ser calificado al

final del curso mediante una prueba objetiva.
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SERVEIS EN XARXA

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el

mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades

pel professor. 

L'alumne haurà de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar

el grau d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran

escrites i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les

pràctiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova. També podra haver-hi en algunes proves una part a

l’ordinador per a realitzar configuracions amb programari simulador de xarxes.

1) Faltes d'assistència i retards

Segons les normes d'organització i funcionament de centre, l'assistència a classe és obligatòria. En cas

d'acumular una quantitat de faltes d'assistència no justificades superior al 15% de les hores lectives d'un

trimestre, es perdrà el dret a la avaluació continua. Hi ha un termini màxim de dues setmanes per justificar

una falta d'assistència.

2) Qualificació del mòdul

Nota per trimestre: La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda a la prova o proves realitzades

durant el trimestre, i serà igual o superior a 5 sempre que l'actitud de l'alumne siga l'apropiada en tots els

aspectes. En cas que l'alumne tinga en la prova o proves una nota igual o superior a 5, però amb una mala

actitud, la nota assignada serà de 4 o un valor inferior segons ho considere el professor.

Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar

l'examen. Si no l'aporta, el professor no li repetirà l'examen i la  qualificació d’aquest examen serà 0.

En tot cas, serà el professor qui decidirà la idoneitat de repetir o fer recuperacions d'exàmens al llarg del

curs (durant l'avaluació contínua).

Els criteris que es seguiran per a realitzar el càlcul de la nota a l’hora de posar les notes finals de cada

avaluació seran els següents:

- Proves teoricopràctiques (100% de l’avaluació): Es calcularà la nota mitjana ponderada de les proves

teoricopràctiques avaluables realitzades durant el trimestre*.
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*Si la nota d’alguna de les esmentades proves és inferior a 5, serà necessari repetir la prova o

entregar un treball compensatori, a criteri del professor.

Prova ordinària: Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la

prova ordinària bé només del trimestre a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor.

La nota final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Prova extraordinària: Si l’alumne no supera la prova ordinària, i amb el vistiplau de la junta avaluadora,

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària. Tant la prova ordinària com l'extraordinària seran

proves escrites on hi haurà qüestions i/o problemes de tots els continguts i pràctiques realitzades al llarg del

curs. Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul serà:

 La nota mitjana dels trimestres.

Criteris d’arredoniment i truncament de notes: S’aplicarà per defecte l’arredoniment matemàtic, però

influiran les actituds i el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques, segons ho considere el professor.

Faltes d’ortografia: En les proves avaluables, es restaran 0,1 punts per cada falta d’ortografia.

3) Recuperació

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació

per a assolir els objectius del trimestre, per això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls convidarà

a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Així mateix, si el professor ho troba

adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a

l'anterior.

APLICACIONS WEB (TORN MATÍ)

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

Ha de ser, per tant, global (s’analitzen tots els objectius), contínua (el/la professor/a ha d’anar recollint la 

informació dia a dia) i formativa (ha de servir per reorientar, regular i/o cobrir les mancances del procés 

educatiu) en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el mòdul.

Tot i que l’avaluació és continua no hem de perdre de vista els tres moments pels quals passen els 

alumnes:
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Avaluació Inicial-diagnòstica: per determinar el punt de partida del nostre procés d’E/A.

Avaluació processal-formativa: fent un seguiment del treball dels alumnes i del grau de consecució dels 

objectius proposats.

Avaluació final-sumativa: per poder veure quin ha sigut el grau d’aprenentatge de cada alumne al final del 

període i de valorar-los globalment.

Mai confondrem avaluació i qualificació, ja que aquesta darrera és una quantificació dels coneixements de 

l’alumne/a, i la nostra intenció és avaluar a cadascun dels alumnes d’una forma molt més àmplia, global i 

personalitzada. Tal i com indica la norma “l’avaluació es realitzarà tenint en compte els objectius (resultats 

d'aprenentatge) de cada mòdul i els respectius criteris d’avaluació.

Així com les realitzacions i criteris de realització de les unitats de competència corresponents”

El nivell mínim d’exigència en la comprensió dels continguts que s’expressen a continuació (el llindar de 

l’aprovat), ve donat pels criteris d’avaluació del mòdul d'Aplicacions Web definits en el R.D., que vinculen 

d’una forma concreta certes capacitats a aquests mateixos continguts. Ens permetran valorar si el procés 

d’aprenentatge que hem dissenyat ha funcionat, sense oblidar mai que aquests criteris són prescriptius, 

selectius i incomplets, i són, segons el Real Decret publicat al BOE, els que es troben al punt 3.3 relacionats

amb els resultats d'aprenentatge corresponent.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Per tal d’avaluar correctament als alumnes ens valdrem de certs instruments d’avaluació:

EXÀMENS DE CONEIXEMENTS: periòdics i basats en els coneixements que prèviament s’hauran explicat 

en l’aula. Tindran una part teòrica, conceptual, i una pràctica, d’aplicació dels continguts a les competències 

professionals directament relacionades.

CONTROL DEL TREBALL DELS/LES ALUMNES EN L’AULA: reflectit en el treball individual, així com 

l'aportació en les activitats de grup per fomentar el treball en equip.

VALORACIÓ DE L’ACTITUD ENVERS LA CLASSE I L’INTERÈS PER L’ASSIGNATURA

Extraordinàriament ES VALORARAN POSITIVAMENT ELS TREBALLS VOLUNTARIS RELACIONATS, 

com l’assistència a conferències, exposicions i fires, lectures, etc.

Ús de FITXES D'ALUMNE: Registre d'observacions d'ACTITUD, CONEIXEMENT I NOTES

Els/les alumnes coneixeran des del primer dia aquest sistema d’avaluació, que esdevindrà una qualificació 

numèrica o significativa (insuficient, suficient, be, notable, excel·lent) al final del trimestre segons la suma 

dels percentatges.

PROVES OBJECTIVES DE CONEIXEMENTS I DE PROCEDIMENTS: exemples escrits i orals on 

l’alumne/a prova el seu raonament i memòria sobre continguts conceptuals, individualment o en grup; 
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Revisió dels treballs que els/les alumnes realitzen al

llarg del curs. Activitats individuals i en grup. Treballs voluntaris.

ACTITUD: seguiment de l’actitud de l’alumne/a durant el curs: comportament, participació, atenció, 

col·laboració, neteja, puntualitat, etc.

Condicions especifiques per aprovar el mòdul: L'avaluació dels alumnes es veurà sotmesa a certs 

condicionants, tals com:

1. Haver realitzat com a mínim l'entrega del 100% de les activitats programades.

2. Tindre com a mínim una qualificació de 5 en cada trimestre i que la mitjana de les qualificacions dels dos 

trimestres siga igual o superior a 5.

Al finalitzar el curs, si cal l'alumne es presentarà a la prova ordinària programada al mes de març, i si no la 

superés, si la junta avaluadora del curs ho considera oportú, l'alumne podrà de presentar-se a la prova 

extraordinària programada per al mes de juny/juliol. Tant la prova ordinària com l'extraordinària seran proves

escrites on hi haurà qüestions i/o problemes de tots els continguts i pràctiques realitzades al llarg del curs. 

Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres serà la nota mitjana dels dos 

trimestres si és aquesta la que millor representa l'evolució de l'alumne. Si l'alumne suspèn un trimestre es 

proposarà un procés de recuperació personalitzat que pot consistir en un exam i/o la realització de treballs. 

Si després del procés de recuperació l'alumne tampoc aconsegueix superar el trimestre (nota inferior a 4) 

haurà de presentar-se a la prova ordinària bé només del trimestre o trimestres a recuperar o de tots els 

continguts segons indicació del professor. La nota final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora, 

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a 

l'ordinària. En aquest cas, la nota final serà l'obtinguda a la prova extraordinària; les notes de les activitats, 

pràctiques i treballs no es guardaran mai d'un any per l'altre.

CÁLCUL DE LA NOTA

Es quantificaran tots els aspectes dels alumnes de la manera següent:

* Avaluació = Nota Actitud *0,10 + Nota Tr eballs i Activitats * 0,40 + Nota proves * 0,5

Per realitzar el càlcul de la nota, l'alumne haurà de traure com a mínim un 5 sobre 10 de cada apartat, de no

ser així el alumne suspendrà.

Si la nota obtinguda es inferior a un 5, es truncarà la nota al valor inferior, es a dir un 4,9 es quedarà amb un

4.
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Si la nota es igual o superior a 5 s’aplicaran les regles d’arrodoniment matemàtics, es a dir, per a les notes 

inferiors a 5,5 s’arrodonira a 5, per a les notes superiors o iguals a 5,5 s’arrodonira a un 6.

La nota final del curs correspondrà a la mitja aritmètica de les notes obtingudes en cada avaluació i 

s’aplicaran les notes d’arrodoniment abans esmentades.

PROCÉS DE RECUPERACIÓ

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació 

per a assolir els objectius del trimestre, per a això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls 

convidarà a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Tant mateix, si el professor ho 

troba adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a 

l'anterior.

En el cas de tenir pendent una avaluació, l'alumne s'haurà de presentar a les avaluacions pendents en 

l'examen final de la convocatòria ordinària. 

METODOLOGÍA D’APRENENTATGE

Els alumnes realitzaran diverses activitats formatives per a assumir les capacitats terminals del mòdul:

Exercicis teòrics.

- Pràctiques en l'ús de les diferents tecnologies web vistes.

 Pràctiques amb gestors de continguts i entorns d'aprenentatge virtual.

 Recerca de documentació d'acord amb els recursos disponibles (llibres, revistes i Internet).

Pel que fa al professor haurà:

 Impartir classes de teoria i pràctica.

 Fer demostracions explicades de tècniques i mètodes.

 Subministrar el material de guia per als alumnes. (Documentació, llibres de consulta, exercicis, etc.).

 Supervisió i avaluació del treball realitzat pels alumnes.

APLICACIONS WEB (TORN VESPRADA)

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

1- Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de 
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entornos y relacionándolas con sus necesidades.

        1.a Se ha valorado la importancia de mantener la información segura.

        1.b Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.

        1.c Se han definido las características de la ubicación física y condiciones ambientales de los equipos y

servidores.

        1.d Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas

informáticos.

        1.e Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación

ininterrumpida.

        1.f Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación

ininterrumpida.

        1.g Se han esquematizado las características de una política de seguridad basada

en listas de control de acceso.

        1.h Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas.

1.i Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.

2- Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y 

aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.

        2.a Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de almacenamiento.

        2.b Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información (rendimiento, 

disponibilidad, accesibilidad, entre otros).

        2.c Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento incluidos los sistemas 

de almacenamiento en red.

        2.d Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido.

        2.e Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad.

        2.f Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación.

        2.g Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias.
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        2.h Se han identificado las características de los medios de almacenamiento remotos y extraíbles.

        2.i Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles.

        2.j Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento.

3- Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con 

las necesidades de uso del sistema informático.

        3.a Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad.

        3.b Se han clasificado los principales tipos de software malicioso.

        3.c Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir posibles vulnerabilidades.

        3.d Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en

los sistemas.

        3.e Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la

detección y eliminación de software malicioso.

        3.f Se han aplicado técnicas de recuperación de datos.

4- Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo 

vulnerabilidades e instalando software específico.

        4.a Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red.

        4.b Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos y 

robos de información.

        4.c Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por

la publicidad y el correo no deseado.

        4.d Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas.

        4.e Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes 

inalámbricas.

        4.f Se han descrito sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, entre otros.

        4.g Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado
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digital, entre otros.

        4.h Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor.

5- Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las 

repercusiones de su incumplimiento.

1.u Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

1.v Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal 

almacenada.

1.w Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y

mantenimiento de los ficheros de datos.

1.x Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los datos

personales que les conciernen.

1.y Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la

información y comercio electrónico.

1.z Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.

ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN

Utilizaremos los tres tipos de evaluación:

    • Inicial: al principio de curso y opcionalmente al principio de cada bloque temático.

La evaluación inicial sólo será un indicador para el profesor y no tendrá peso en la calificación del 
alumno.

    • Formativa: mediante la evaluación de actividades y trabajos a lo largo del curso. La 
evaluación formativa consistirá en la evaluación de las actividades de cada unidad, y trabajos 
puntuales a lo largo del trimestre, que serán opcionales.

    • Sumativa: mediante el uso de una prueba objetiva teórico/práctico al final de cada trimestre o 
bloque de unidades. Mediante este instrumento se intentará verificar que se han alcanzado los 
objetivos del conjunto de unidades didácticas dados, desde un punto de vista conceptual y 
procedimental.

Para evaluar se llevará un seguimiento continuo de los alumnos, valorando paso a paso los 
progresos conseguidos por ellos mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto la 
asistencia a clase es obligatoria.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN DEL MÓDULO

ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS: un 50%
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Se realizarán ejercicios prácticos por cada unidad que supondrán el 90% de este apartado de 
“ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS”.

El restante 10% de este apartado lo representan las diferentes actividades realizadas en el aula.

La presentación tanto de los ejercicios prácticos como de las actividades es obligatoria dentro del 
plazo marcado por el profesor.

PRUEBAS OBJETIVAS (EXAMEN): 50%

Se realizará una prueba objetiva por cada unidad impartida.

La no asistencia a un examen debidamente justificada supondrá un suspenso automático de la 
evaluación. En función de la carga teórico-práctica de cada unidad, el profesor podrá variar los 
porcentajes arriba indicados.

NOTAS DE EVALUACIONES:

La calificación final de cada evaluación del módulo se obtendrá como media ponderada

de las notas de las actividades y las pruebas objetiva.

NOTA FINAL DEL MÓDULO

Para obtener la nota final , se hará la media de las evaluaciones.

En el caso de no haber aprobado la totalidad de las evaluaciones el alumno deberá proceder a la 
recuperación de las evaluaciones no aprobadas en el periodo de recuperación del módulo.
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1er DAW

LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ
D’INFORMACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el 

mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades 

pel professor. 

L'alumne haurà de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar 

el grau d'assoliment dels coneixements,  programades almenys una per trimestre. Dites proves seran 

escrites i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les 

pràctiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova. També podrà haver-hi en algunes proves una part al 

ordinador.

1 ) Faltes d'assistència i retards

 Segons les normes d'organització i funcionament de centre, l'assistència a classe és obligatòria. En cas 

d'acumular una quantitat de faltes d'assistència no justificades superior al 15% de les hores lectives d'un 

trimestre, es perdrà el dret a la avaluació continua. Hi ha un termini màxim de dues setmanes per justificar 

una falta d'assistència.

2) Qualificació del mòdul

Nota per trimestre  La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda a la prova o proves realitzades 

durant el trimestre, i serà igual o superior a 5 sempre que l'actitud de l'alumne siga l'apropiada en tots els 

aspectes. En cas que l'alumne tinga en la prova o proves una nota igual o superior a 5, però amb una mala 

actitud, la nota assignada serà de 4 o un valor inferior segons ho considere el professor.

Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar 

l'examen. Si no l'aporta, el professor no li repetirà l'examen i la  qualificació d’aquest examen serà 0. 

Es calculara la nota mitja de totes les proves realitzades durant el trimestre. 

Els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar les notes finals de

cada avaluació seran els següents:
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- En aquelles notes inferiors a 5, es seguirà el mètode de truncament. Per exemple, un 4’9 o un 4’2 serà

truncat a 4 en la nota final.- En la resta de notes, es seguirà el mètode d’arrodoniment. Per exemple, un 6’3

serà un 6 a la nota final. En canvi, un 6’5 o un 6’7 serà un 7 a la nota final.

Prova ordinària: Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova

ordinària bé només del trimestre a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La nota 

final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Prova extraordinària: si l’alumne no  supera la prova ordinària, i amb el vistiplau de la junta avaluadora, 

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària. Tant la prova ordinària com l'extraordinària seran 

proves escrites on hi haurà qüestions i/o problemes de tots els continguts i pràctiques realitzades al llarg del 

curs. Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres, nota igual o superior a 5, 

podrà ser:

    • L'obtinguda al tercer trimestre si s'han superat tots els trimestres, i el professor considera aquesta nota 

com l'apropiada d'acord amb el progrés experimentat per l'alumne. 

    • O bé la nota mitjana dels trimestres si és aquesta la que millor representa l'evolució de l'alumne.

També es seguiran els criteris d’arrodoniment i truncament esmentats més amunt.

           3) Recuperació

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació 

per a assolir els objectius del trimestre, per això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls convidarà

a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Tant mateix, si el professor ho troba 

adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a 

l'anterior.

PROGRAMACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

a) Criteris d'avaluació.

El procés d'avaluació de l'alumnat, pretén determinar si han aconseguit els objectius. Per a realitzar 

l'avaluació cal definir uns criteris que siguen observables i mesurables, al llarg del procés educatiu i com a 

resultat final del mateix; de manera que servisquen de punts de referència a l'hora de valorar en cada 

alumne o alumna el grau en què ha desenvolupat les capacitats plantejades.
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S'entenen per criteris d'avaluació unes conductes que posen de manifest el grau i la manera en què els 

alumnes realitzen l'aprenentatge dels diferents continguts, i de les quals es poden obtenir indicis significatius

del grau de desenvolupament de les capacitats desitjades. Els criteris d'avaluació precisen els tipus i graus 

d'aprenentatge que ha de realitzar l'alumne o alumna a propòsit dels blocs de contingut prèviament 

seleccionats, per a adquirir en finalitzar el mòdul les capacitats estipulades pels objectius.

Els criteris d'avaluació del mòdul s'esmenten en el R.D i en l'Ordre 36/2012, i apareixen en l'apartat Unitats 

didàctiques d'aquest document juntament amb el apartat dels objectius del mòdul.

b) Instruments d'avaluació.

Una tècnica, és el mètode que s'utilitza per a obtenir la informació. Els instruments són els recursos 

específics que empren.

A continuació es mostra un quadre resumeixen on es mostren algunes de les diferents tècniques i 

instruments a emprar per a valorar el rendiment de l'alumnat, de la mateixa manera es visualitza la 

diferència entre aquests dos conceptes i es relacionen amb el tipus de continguts que valoren i amb els 

moments de l'avaluació on solen aplicar-se:

Tècniques Instruments Continguts Moments

Observació - Escales d'observació
- Llestes de control 
- Registre anecdòtic

Procedimentals
Actitudinals

En tot moment

Revisió de les Tasques
del alumnat

-Guies i fitxes per al
registre

Conceptuals
Procedimentals
Actitudinals

Habitualment

Proves
específiques

Exàmens (escrits i 
pràctics)

Conceptuals
Procedimentals

Habitualment al final de
una fase d'aprenentatge

Diàlegs i 
entrevistes

-Guions Procedimentals
Actitudinals

A c o n s e l l a b l e q u a n
existeixen problemes
d'aprenentatge

c) Criteris de qualificació.

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el 

mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades 

pel professor.

L'alumne haurà de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar 

el grau d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran 

preferentment amb ordinador i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats 

didàctiques i de les practiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova.

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



C.1 ) Pràctiques

Les practiques son obligatòries(hi ha que realitzar/entregar un 80% de les que es realitzen) i s'hauran de 

lliurar el dia acordat. L'incompliment d'aquesta norma deixa la part pràctica automàticament suspesa. Les 

pràctiques pendents s'hauran d'entregar obligatòriament a la convocatòria extraordinària si el alumne s'hi 

presente.

C.2) Faltes d'assistència i retards

Segons les normes d'organització i funcionament de centre, l'assistència a classe és obligatòria. En cas 

d'acumular una quantitat de faltes d'assistència no justificades superior al 15% de les hores lectives d'un 

trimestre, es perdrà el dret a la seva avaluació. Hi ha un termini màxim de dues setmanes per justificar una 

falta d'assistència.

C.3) Qualificació del mòdul

La nota trimestral assignada a l'alumne serà obtinguda de la següent manera:

Les practiques son obligatòries per a poder presentar-se a les proves objectives corresponents. Hi ha que 

realitzar un mínim del 80 % de les practiques per poder realitzar les proves. La o les proves pràctiques ens 

permetran comprovar que el alumn@ ha assolit tots els objectius mínims de la matèria.

Per poder aprovar l ‘assignatura l 'alumne hauran de realitzar/presentar obligatòriament el 80 % de les 

practiques proposades (l'autoria de les quals podrà ser comprovada en qualsevol moment per part del 

professor) i traure com a mínim un 5 en cada una la/les proves proves objectives. Sempre pensant en el bé 

del alumnes es podrà fer mitja sempre a partir de 4 en cas de que es realitzaran diverses proves objectives 

durant un trimestre.

Resumint ,si es fa sols una prova objectiva se ha de treure un 5 per poder aprovar el trimestre. Si es fan 2 o 

més proves objectives a partir de un 4 es pot fer mitja ,sempre que la mitja done com a mínim un 5.

La nota final de cada trimestre s'arrodonira al sencer més pròxim a partir de 7 dècimes .Per exemple un 5.7 

serà un 6,però un 5.6 serà un 5.Per a obtindre el aprovat no hi haurà arrodoniment possible ,per tant se ha 

de obtindre un 5 per aprovar el trimestre (a partir de el resultat de la porca objectiva o de les mitges de les 

distintes proves tal i com he explicat abans).

NOTA AVALUACIÓ= Nota prova objectiva o mitjana de les proves objectives

NOTA FINAL = 0.33 Nota 1 Av+ 0.33 Nota 2 Av+ 0.33 Nota 3 Av

C.4) Recuperació

Al finalitzar el curs, si cal l'alumne es presentarà a la prova ordinària programada al mes de juny, i si no la 

supera, i amb el vistiplau de la junta avaluadora del curs, l'alumne haurà de presentar-se a la prova 

extraordinària programada per al mes de juliol.
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Tant la prova ordinària com l'extraordinària seran proves al ordinador o escrites on hi haurà qüestions i/o 

problemes de tots els continguts i pràctiques realitzades al llarg del curs. Aquestes proves es consideraran 

superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres serà la nota mitjana dels tres 

trimestres. Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova 

ordinària bé només del trimestre a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La nota 

final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora, 

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a 

l'ordinària. En aquest cas, la nota final del trimestre serà l'obtinguda a la prova extraordinària es calcularà la 

nota final amb les directives abans indicades.

C.5) Procès de Recuperació

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació 

per a assolir els objectius del trimestre, per això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls convidarà

a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Tant mateix, si el professor ho troba 

adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a 

l'anterior.

d) Activitats de reforç i ampliació.

La concreció d'aquests punts es realitzarà mitjançant la presència en cada unitat d'activitats obertes, amb 

una gradació de dificultat variada i diferenciada (baixa, mitjana i alta), que permeten respondre a les 

diferents necessitats de l'aula. Podem concretar per a tres dels tipus d'activitats definides en aquesta 

programació les mesures a adoptar:

En les activitats de desenvolupament. Aquelles que siguen d'execució individual s'adaptaran a cada 

alumne/a en la mesura del possible. Per exemple, els treballs a realitzar versaran sobre temes que motiven 

als alumnes/as i els resulten familiars.

En les activitats de reforç. Un alumne o alumna necessitarà reforç quan no ha après suficientment ben un 

determinat aspecte d'un contingut o un determinat bloc. Aquest reforç educatiu es realitzarà a través 

d'activitats específiques de reforç que es plantejaran en cadascuna de les unitats didàctiques projectades. 

Seran de fàcil realització sobre continguts ja treballats. En les activitats d'ampliació. Permeten a l'alumne o 

alumna aprofundir en els seus coneixements. Aquestes activitats també es plantegen en cadascuna de les 

unitats didàctiques projectades.

En determinats moments del desenvolupament de les unitats didàctiques, aquesta actuació en les activitats 

es pot realitzar amb agrupaments flexibles de l'alumnat i integrant les activitats d'ampliació i reforç, fent 

partícips a l'alumnat en l'aprenentatge dels seus companys.
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SISTEMES INFORMÀTICS

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

a) Criteris d'avaluació. 

El procés d'avaluació de l'alumnat, pretén determinar si han aconseguit els objectius. Per a realitzar 

l'avaluació cal definir uns criteris que siguen observables i mesurables, al llarg del procés educatiu i com a 

resultat final del mateix; de manera que servisquen de punts de referència a l'hora de valorar en cada 

alumne o alumna el grau en què ha desenvolupat les capacitats plantejades.

S'entenen per criteris d'avaluació unes conductes que posen de manifest el grau i la manera en què els 

alumnes realitzen l'aprenentatge dels diferents continguts, i de les quals es poden obtenir indicis significatius

del grau de desenvolupament de les capacitats desitjades. Els criteris d'avaluació precisen els tipus i graus 

d'aprenentatge que ha de realitzar l'alumne o alumna a propòsit dels blocs de contingut prèviament 

seleccionats, per a adquirir en finalitzar el mòdul les capacitats estipulades pels objectius.

Els criteris d'avaluació del mòdul s'esmenten en el R.D i en l'Ordre 36/2012, i apareixen en l'apartat Unitats 

didàctiques d'aquest document juntament amb el apartat dels objectius del mòdul.

b) Instruments d'avaluació. 

Una tècnica, és el mètode que s'utilitza per a obtenir la informació. Els instruments són els recursos 

específics que empren.

A continuació es mostra un quadre resumeixen on es mostren algunes de les diferents tècniques i 

instruments a emprar per a valorar el rendiment de l'alumnat, de la mateixa manera es visualitza la 

diferència entre aquests dos conceptes i es relacionen amb el tipus de continguts que valoren i amb els 

moments de l'avaluació on solen aplicar-se:

Tècniques Instruments Continguts Moments

Observació -Escales d'observació
-Llestes de control
-Registre anecdòtic

Procedimentals
Altitudinals

En tot moment

Revisió de les Tasques
del alumnat

-Guies i fitxes per al
registre.

Conceptuals
Procedimentals
Altitudinals

Habitualment

Proves específiques -Exàmens (esc r i t s i
pràctics)

Conceptuals
Procedimentals

Habitualment al final de
una fase d'aprenentatge
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Diàlegs i entrevistes -Guions Procedimentals
Altitudinals

A c o n s e l l a b l e q u a n
existeixen problemes
d'aprenentatge

c)Criteris de qualificació. 

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el 

mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds esmentades en la programació d'aquest mòdul, el seguiment i 

realització d'exercicis i pràctiques proposades pel professor (50%), tenint en compte que a totes les 

pràctiques son obligatòries.  A més, l'alumne haurà d'obtenir una nota igual o superior a 5 a les proves 

(50%) realitzades per a mesurar el grau d'assoliment dels coneixements,   programades almenys una per 

trimestre. Dites proves constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i

de les pràctiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova. 

La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda d'aplicar els percentatges anteriors: a la prova o 

proves realitzades durant el trimestre, a les pràctiques lliurades, i serà igual o superior a 5 sempre que 

l'actitud de l'alumne sigui l'apropiada en tots els aspectes. En cas que l'alumne tinga una mala actitud o no 

hagi lliurat totes les pràctiques obligatòries dintre dels terminis establerts, la nota assignada serà de 4 o un 

valor inferior segons ho considere el professor. Per superar l'avaluació,  la nota resultant d'aplicar els 

percentatges deurà ser igual o superior a 5. 

Al finalitzar el curs, si cal l'alumne es presentarà a la prova ordinària programada sempre i quan hagi lliurat 

totes les pràctiques obligatòries, i si no la supera, i amb el vistiplau de la junta avaluadora del curs, l'alumne 

haurà de presentar-se a la prova extraordinària programada, sempre i quant hagi lliurat amb anterioritat les 

pràctiques obligatòries que li mancaven. Tant la prova ordinària com l'extraordinària seran proves on hi 

haurà qüestions i/o problemes de tots els continguts i pràctiques realitzades al llarg del curs. Aquestes 

proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5 després d'haver aplicat els 

percentatges esmentats.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres podrà ser:

    • L'obtinguda al tercer trimestre si s'han superat tots tres trimestres, i el professor considera aquesta nota 

com l'apropiada d'acord amb el progrés experimentat per l'alumne. 

    • O bé la nota mitjana dels tres trimestres si és aquesta la que millor representa l'evolució de l'alumne.

Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova ordinària bé 

només del trimestre o trimestres a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La nota 
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final serà l'obtinguda  al aplicar els percentatges anteriors (50% i 50%) a les pràctiques i la prova ordinària 

respectivament.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora, 

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a 

l'ordinària. La nota final serà l'obtinguda  al aplicar els percentatges anteriors (50% i 50%)  a les pràctiques i 

la prova extraordinària.

Cal dir que, en tots els casos les notes seran nombres sencers, si en el càlcul de notes mitjanes es 

produeixen decimals s’aplicarà l’arredoniment matemàtic per a obtindre el valor de la nota.

ENTORNS DE DESONVOLUPAMENT

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

a) Criteris d'avaluació.

El procés d'avaluació de l'alumnat, pretén determinar si han aconseguit els objectius. Per a realitzar 

l'avaluació cal definir uns criteris que siguen observables i mesurables, al llarg del procés educatiu i com a 

resultat final del mateix; de manera que servisquen de punts de referència a l'hora de valorar en cada 

alumne o alumna el grau en què ha desenvolupat les capacitats plantejades.

S'entenen per criteris d'avaluació unes conductes que posen de manifest el grau i la manera en què els 

alumnes realitzen l'aprenentatge dels diferents continguts, i de les quals es poden obtenir indicis significatius

del grau de desenvolupament de les capacitats desitjades. Els criteris d'avaluació precisen els tipus i graus 

d'aprenentatge que ha de realitzar l'alumne o alumna a propòsit dels blocs de contingut prèviament 

seleccionats, per a adquirir en finalitzar el mòdul les capacitats estipulades pels objectius.

Els criteris d'avaluació del mòdul s'esmenten en el R.D i en l'Ordre 36/2012, i apareixen en l'apartat Unitats 

didàctiques d'aquest document juntament amb el apartat dels objectius del mòdul.

b) Instruments d'avaluació.

Una tècnica, és el mètode que s'utilitza per a obtenir la informació. Els instruments són els recursos 

específics que empren.

A continuació es mostra un quadre resumeixen on es mostren algunes de les diferents tècniques i 

instruments a emprar per a valorar el rendiment de l'alumnat, de la mateixa manera es visualitza la 

diferència entre aquests dos conceptes i es relacionen amb el tipus de continguts que valoren i amb els 
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moments de l'avaluació on solen aplicar-se:

Tècniques Instruments Continguts Moments

Observació - Escales d'observació
- Llestes de control 
- Registre anecdòtic

Procedimentals
Actitudinals

En tot moment

Revisió de les Tasques
del alumnat

-Guies i fitxes per al
registre

Conceptuals
Procedimentals
Actitudinals

Habitualment

Proves
específiques

Exàmens (escrits i 
pràctics)

Conceptuals
Procedimentals

Habitualment al final de
una fase d'aprenentatge

Diàlegs i 
entrevistes

-Guions Procedimentals
Actitudinals

A c o n s e l l a b l e q u a n
existeixen problemes
d'aprenentatge

c) Criteris de qualificació.

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el 

mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades 

pel professor.

L'alumne haurà de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar 

el grau d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran 

preferentment amb ordinador i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats 

didàctiques i de les practiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova.

C.1 ) Pràctiques

Les practiques son obligatòries(hi ha que realitzar/entregar un 80% de les que es realitzen) i s'hauran de 

lliurar el dia acordat. L'incompliment d'aquesta norma deixa la part pràctica automàticament suspesa. Les 

pràctiques pendents s'hauran d'entregar obligatòriament a la convocatòria extraordinària si el alumne s'hi 

presente.

C.2) Faltes d'assistència i retards

Segons les normes d'organització i funcionament de centre, l'assistència a classe és obligatòria. En cas 

d'acumular una quantitat de faltes d'assistència no justificades superior al 15% de les hores lectives d'un 

trimestre, es perdrà el dret a la seva avaluació. Hi ha un termini màxim de dues setmanes per justificar una 

falta d'assistència.

C.3) Qualificació del mòdul

La nota trimestral assignada a l'alumne serà obtinguda de la següent manera:
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Les practiques son obligatòries per a poder presentar-se a les proves objectives corresponents. Hi ha que 

realitzar un mínim del 80 % de les practiques per poder realitzar les proves. La o les proves pràctiques ens 

permetran comprovar que el alumn@ ha assolit tots els objectius mínims de la matèria.

Per poder aprovar l ‘assignatura l 'alumne hauran de realitzar/presentar obligatòriament el 80 % de les 

practiques proposades (l'autoria de les quals podrà ser comprovada en qualsevol moment per part del 

professor) i traure com a mínim un 5 en cada una la/les proves proves objectives. Sempre pensant en el bé 

del alumnes es podrà fer mitja sempre a partir de 4 en cas de que es realitzaran diverses proves objectives 

durant un trimestre.

Resumint ,si es fa sols una prova objectiva se ha de treure un 5 per poder aprovar el trimestre. Si es fan 2 o 

més proves objectives a partir de un 4 es pot fer mitja ,sempre que la mitja done com a mínim un 5.

La nota final de cada trimestre s'arrodonira al sencer més pròxim a partir de 7 dècimes .Per exemple un 5.7 

serà un 6,però un 5.6 serà un 5.Per a obtindre el aprovat no hi haurà arrodoniment possible ,per tant se ha 

de obtindre un 5 per aprovar el trimestre (a partir de el resultat de la porca objectiva o de les mitges de les 

distintes proves tal i com he explicat abans).

NOTA AVALUACIÓ= Nota prova objectiva o mitjana de les proves objectives

NOTA FINAL = 0.33 Nota 1 Av+ 0.33 Nota 2 Av+ 0.33 Nota 3 Av

C.4) Recuperació

Al finalitzar el curs, si cal l'alumne es presentarà a la prova ordinària programada al mes de juny, i si no la 

supera, i amb el vistiplau de la junta avaluadora del curs, l'alumne haurà de presentar-se a la prova 

extraordinària programada per al mes de juliol.

Tant la prova ordinària com l'extraordinària seran proves al ordinador o escrites on hi haurà qüestions i/o 

problemes de tots els continguts i pràctiques realitzades al llarg del curs. Aquestes proves es consideraran 

superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres serà la nota mitjana dels tres 

trimestres. Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova 

ordinària bé només del trimestre a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La nota 

final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora, 

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a 

l'ordinària. En aquest cas, la nota final del trimestre serà l'obtinguda a la prova extraordinària es calcularà la 

nota final amb les directives abans indicades.

C.5) Procès de Recuperació

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació 
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per a assolir els objectius del trimestre, per això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls convidarà

a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Tant mateix, si el professor ho troba 

adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a 

l'anterior.

d) Activitats de reforç i ampliació.

La concreció d'aquests punts es realitzarà mitjançant la presència en cada unitat d'activitats obertes, amb 

una gradació de dificultat variada i diferenciada (baixa, mitjana i alta), que permeten respondre a les 

diferents necessitats de l'aula. Podem concretar per a tres dels tipus d'activitats definides en aquesta 

programació les mesures a adoptar:

En les activitats de desenvolupament. Aquelles que siguen d'execució individual s'adaptaran a cada 

alumne/a en la mesura del possible. Per exemple, els treballs a realitzar versaran sobre temes que motiven 

als alumnes/as i els resulten familiars.

En les activitats de reforç. Un alumne o alumna necessitarà reforç quan no ha après suficientment ben un 

determinat aspecte d'un contingut o un determinat bloc. Aquest reforç educatiu es realitzarà a través 

d'activitats específiques de reforç que es plantejaran en cadascuna de les unitats didàctiques projectades. 

Seran de fàcil realització sobre continguts ja treballats. En les activitats d'ampliació. Permeten a l'alumne o 

alumna aprofundir en els seus coneixements. Aquestes activitats també es plantegen en cadascuna de les 

unitats didàctiques projectades.

En determinats moments del desenvolupament de les unitats didàctiques, aquesta actuació en les activitats 

es pot realitzar amb agrupaments flexibles de l'alumnat i integrant les activitats d'ampliació i reforç, fent 

partícips a l'alumnat en l'aprenentatge dels seus companys.

BASES DE DADES

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L'avaluació no serà contínua, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds esmentades a l'apartat 3.2 de la programació d'aquest mòdul, 

el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades pel professor. A més, l'alumne haurà de 

superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar el grau 

d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran escrites i 

constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les pràctiques que 

s'hagen realitzat fins al dia de la prova.
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La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda a la prova o proves realitzades durant el trimestre, i 

serà igual o superior a 5 sempre que l'actitud de l'alumne siga l'apropiada en tots els aspectes. En cas que 

l'alumne tinga en la prova o proves una nota igual o superior a 5, però amb una mala actitud, la nota 

assignada serà de 4 o un valor inferior segons ho considere el professor, sempre dins dels límits marcats 

per el pes següent: (Actitud 20%, Prova/es 80%).

Al finalitzar el curs, si cal, l'alumne es presentarà a la prova ordinària, i si no la supera, i amb el vistiplau de 

la junta avaluadora, l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària. Tant la prova ordinària com 

l'extraordinària seran proves escrites on hi haurà qüestions i/o problemes de tots els continguts i pràctiques 

realitzades al llarg del curs. Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o 

superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres podrà ser:

    • La nota mitjana dels tres trimestres, ja que és aquesta la que millor representa l'evolució de l'alumne.

Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova ordinària bé 

només del trimestre o trimestres a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La nota 

final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

En qualsevol trimestre, tot examen en el qual l'alumne hagi de lliurar un projecte o treball especificat pel 

professor, per a  l'avaluació d'aquest projecte o treball serà imprescindible l'assistència i presencia de 

l'alumne amb la finalitat que el professor puge realitzar-li les qüestions que considere adients.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora, 

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a 

l'ordinària. En aquest cas, la nota final serà l'obtinguda a la prova extraordinària.

PROCÉS DE RECUPERACIÓ

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació 

per a assolir els objectius del trimestre, per a això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls 

convidarà a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Tant mateix, si el professor ho 

troba adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a 

l'anterior.
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2n DAW

DESENVLUPAMENT WEB EN ENTORN CLIENT

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

a) Criteris d'avaluació.

El procés d'avaluació de l'alumnat, pretén determinar si han aconseguit els objectius. Per a realitzar
l'avaluació cal definir uns criteris que siguen observables i mesurables, al llarg del procés educatiu i com a
resultat final del mateix; de manera que servisquen de punts de referència a l'hora de valorar en cada
alumne o alumna el grau en què ha desenvolupat les capacitats plantejades.

S'entenen per criteris d'avaluació unes conductes que posen de manifest el grau i la manera en què els
alumnes realitzen l'aprenentatge dels diferents continguts, i de les quals es poden obtenir indicis
significatius del grau de desenvolupament de les capacitats desitjades. Els criteris d'avaluació precisen els
tipus i graus d'aprenentatge que ha de realitzar l'alumne o alumna a propòsit dels blocs de contingut
prèviament seleccionats, per a adquirir en finalitzar el mòdul les capacitats estipulades pels objectius.

Els criteris d'avaluació del mòdul s'esmenten en el R.D i en l'Ordre 36/2012, i apareixen en l'apartat Unitats
didàctiques d'aquest document juntament amb el apartat dels objectius del mòdul.

b) Instruments d'avaluació.

En el procés d'avaluació influiran les actituds esmentades a l'apartat 6.1 de la programació d'aquest
mòdul, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades pel professor. A més, l'alumne haurà
de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar el grau
d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran al ordinador
o escrites i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les
pràctiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova.

c) Criteris de qualificació.

La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda a la prova o proves realitzades durant el trimestre,
i serà igual o superior a 5 sempre que l'actitud de l'alumne siga l'apropiada en tots els aspectes. En cas
que l'alumne tinga en la prova o proves una nota igual o superior a 5, però amb una mala actitud, la nota
assignada serà de 4 o un valor inferior segons ho considere el professor.

Al finalitzar el curs, si cal l'alumne es presentarà a la prova ordinària, i si no la supera, i amb el vistiplau de
la junta avaluadora, l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària. Tant la prova ordinària com
l'extraordinària seran proves al ordinador o escrites on hi hauràn qüestions i/o problemes de tots els
continguts i pràctiques realitzades al llarg del curs.

Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres, nota igual o superior a 5,
podrà ser:

L'obtinguda al segon trimestre si s'han superat tots dos trimestres, i el professor considera aquesta nota
com l'apropiada d'acord amb el progrés experimentat per l'alumne.

O bé la nota mitjana dels dos trimestres si és aquesta la que millor representa l'evolució de l'alumne.
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Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova ordinària bé
només del trimestre o trimestres a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La
nota final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora,
l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a
l'ordinària. En aquest cas, la nota final serà l'obtinguda a la prova extraordinària. 

Cal dir que, en tots els casos les notes seran nombres sencers, si en el càlcul de notes mitjanes es

produeixen decimals, s’aplicarà l’arredoniment matemàtic per a obtindre el valor de la nota (En el qual un

4’5 fins 4’9 , serà un 4 ).

DESENVLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el 

mòdul.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

En el procés d'avaluació influiran les actituds esmentades a l'apartat 6.1 de la programació d'aquest mòdul, 

el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades pel professor. A més, l'alumne haurà de 

superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar el grau 

d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran escrites i 

constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les pràctiques que 

s'hagen realitzat fins al dia de la prova.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda a la prova o proves realitzades durant el trimestre, i 

serà igual o superior a 5 sempre que l'actitud de l'alumne siga l'apropiada en tots els aspectes. En cas que 

l'alumne tinga en la prova o proves una nota igual o superior a 5, però amb una mala actitud, la nota 

assignada serà de 4 o un valor inferior segons ho considere el professor.

Al finalitzar el curs, si cal l'alumne es presentarà a la prova ordinària, i si no la supera, i amb el vistiplau de la

junta avaluadora, l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària. Tant la prova ordinària com 

l'extraordinària seran proves escrites on hi haurà qüestions i/o problemes de tots els continguts i pràctiques 

realitzades al llarg del curs.
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Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5. La nota final 

d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres, nota igual o superior a 5, podrà ser: 

L'obtinguda al segon trimestre si s'han superat tots dos trimestres, i el professor considera aquesta nota com

l'apropiada d'acord amb el progrés experimentat per l'alumne. O bé la nota mitjana dels dos trimestres si és 

aquesta la que millor representa l'evolució de l'alumne. Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota 

inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova ordinària bé només del trimestre o trimestres a recuperar o de 

tots els continguts segons indicació del professor. La nota final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora, 

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a 

l'ordinària. En aquest cas, la nota final serà l'obtinguda a la prova extraordinària.

Cal dir que, en tots els casos les notes seran nombres sencers, si en el càlcul de notes mitjanes es 

produeixen decimals s’aplicarà l’arredoniment matemàtic per a obtindre el valor de la nota.

ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació 

per a assolir els objectius del trimestre, per a això, se'ls convidarà a plantejar els dubtes i que repetisquen 

les pràctiques oportunes. Tant mateix, si el professor ho troba adequat proposarà una nova prova escrita de 

recuperació de manera que la nova nota substituiria a l'anterior.

En cas que l’alumne no supere el mòdul a la convocatòria ordinària, es realitzaran tres hores setmanals de 

classes de repàs amb sessions on es revisaran els continguts del mòdul i es realitzarà de nou les pràctiques

i exercicis, si cal es plantejaran de nous. Objectiu és que arriben a la prova de la convocatòria extraordinària

amb els objectius fixat i els dubtes que hagen sorgit durant el curs queden aclarits.

OBJECTIUS MÍNIMS

 Descriure les característiques pròpies de les aplicacions Web en entorn servidor i funcionament del 

protocol bàsic HTML.

 Descriure, instal·lar i configurar els mecanismes necessaris per l’execució d’aplicacions en un 

servidor Web.

 Descriure i aplicar els aspectes fonamentals de la programació estructurada i orientada a objectes. 

Saber triar i construir les “classes” necessàries per a resoldre un problema. Elaborar algorismes 

aplicant mètodes de programació orientada a objectes mitjançant les eines oferides pel llenguatge 

de programació Web seleccionat.

Identificar una aplicació Web i saber modificar-la, tant si és amb codi embegut en el llenguatge de 

marques com si es tracta de codi en fitxers separats, segons les necessitats plantejades.

 Conèixer a nivell d'edició l'entorn de programació del llenguatge escollit.
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 Identificar les estructures bàsiques de programació i d’orientació a objectes. Funcions, procediments

o herència, per al desenvolupament d'aplicacions.

 Descriure les característiques pròpies de la programació Web i justificar els avantatges que 

comporta.

 • Editar, enllaçar, depurar algorismes en el llenguatge de programació Web seleccionat.

 Avaluar els rendiments de l'aplicació, l'eficiència de las prestacions de l'aplicació i el consum de 

recursos en el servidor.

 Aplicar el concepte de persistència a les aplicacions Web quan siga necessària.

 Descriure el concepte de sessió i aplicar-lo en les aplicacions on siga necessari.

 Crear cookies per a emmagatzemar informacions en el navegador client quan l’aplicació ho 

requerisca.

 Descriure els principals mecanismes d’autenticació d’usuaris / clients i establir en les aplicacions el 

mecanisme més adient segons les necessitats.

 Implementar en les aplicacions mecanismes d’accés a dades des de diferents fonts, com ara fitxers,

en format XML i

 SGBD, usant les eines i configuracions de connexió requerides.

 Crear processos que realitzen transaccions en l’accés a dades per a aconseguir operacions 

robustes.

 Verificar que les operacions en l’accés a dades produeixen el resultat esperat.

 • Descriure les característiques de les aplicacions amb lògica de negoci separada i multicapa.

 Descriure el concepte d’arquitectura Model-Vista-Controlador (MVC) i instal·lar l’entorn de 

desenvolupament i execució per la plataforma MVC seleccionada.

 Crear aplicacions MVC usant la plataforma de desenvolupament seleccionada per a aquesta 

arquitectura. Modificant els diferents elements per a adaptar-los a les necessitats concretes de 

l’aplicació que s’està desenvolupant.

 Crear Webs interactives dissenyant i implementant formularis per a agafar dades d’usuari.

 Implementar mecanismes de validació i seguretat en els formularis de Webs interactives per a 

garantir l’operativitat i integritat de les dades, l’aplicació i l’entorn del servidor.

 Descriure el concepte de Servei Web.
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 Crear Serveis Web amb les plataformes seleccionades usant els mecanisme com ara SOAP, REST,

UDDI, etc. I documentar les interfícies i funcionalitats implementats.

 Realitzar proves per a cada aplicació i proves d'integració en els serveis tant propis com de tercers.

 Descriure el concepte de reutilització de codi (Mashup).

 Incorporar codi emmagatzemat en repositoris, tant propis com de tercers.

 Implementar funcionalitats en les aplicacions usant les API d’altres plataformes Web ben 

conegudes.

En general:

 Descriure l'entorn de desenvolupament del llenguatge: recursos que s'utilitzen i procediment pràctic 

del desenvolupament de programes.

 Avaluar la importància de la claredat i llegibilitat dels programes i classes per a facilitar el 

manteniment i el treball en equip.

 Provocar i verificar els diversos tractaments d'error i exempcions de les classes o aplicacions.

 Codificar aplicacions que puguen accedir a i guardar informació en format XML de manera eficient.

 Realitzar connexions a bases de dades relacionals i tractar registres tant d'entrada com de sortida 

usant les classes apropiades per a facilitar i optimitzar estes operacions.

 Identificar i aplicar en l'accés a bases de dades les transaccions i les sentències preparades per a 

millorar les transferències.

 Descriure i redactar els distints documents que han d'acompanyar a una aplicació.

 Actualitzar les aplicacions amb els canvis necessaris.

DESPLEGAMENT D’APLICACIONS WEB

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

Criteris de qualificació. 

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el 

mòdul. En el procés d'avaluació influiran les actituds, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques 

proposades pel professor. 
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L'alumne haurà de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar 

el grau d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran 

escrites i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les 

pràctiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova. També podrà haver-hi en algunes proves una part al 

ordinador per a realitzar configuracions. 

Pràctiques 

Totes les pràctiques són obligatòries i s'hauran de lliurar en clase. Les pràctiques pendents s'hauran 

d'entregar obligatòriament a la convocatòria extraordinària si el alumne s'hi presente. 

Faltes d'assistència i retards 

Segons les normes d'organització i funcionament de centre, l'assistència a classe és obligatòria. En cas 

d'acumular una quantitat de faltes d'assistència no justificades superior al 15% de les hores lectives d'un 

trimestre, es perdrà el dret a la seva avaluació. Hi ha un termini màxim de dues setmanes per justificar una 

falta d'assistència. 

Qualificació del mòdul

Nota de les avaluacions

La nota final de l’avaluació serà la nota mitjana de tots els exàmens realitzats. Per a poder aprovar 

l'avaluació l'alumne haurà d'obtindre una nota mitjana superior o igual a 5 .

Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar 

l'examen. Si no l'aporta, el professor no li repetirà l'examen i la qualificació d’aquest examen serà 0. 

Avaluació final ordinària

La nota final del curs en l’avaluació ordinària serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en les dos 

avaluacions. L'alumne supera l'avaluació ordinària final si la nota mitjana és igual o superior a 5 punts.

Si l’alumne no supera el mòdul seguint el procediment descrit, podrà realitzar un examen final de l’avaluació 

ordinària en el mes de febrer. Aquest examen contindrà preguntes i activitats pràctiques de les unitats 

didàctiques impartides en les avaluacions que tinga suspeses. En aquest cas, per al càlcul de la nota final 

s’utilitzarà com a nota de l’avaluació la que obtinga en aquest examen. L'alumne supera l'avaluació final si la

nota mitjana de les dues avaluacions és igual o superior a 5 punts.

    Finalment, els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar les notes 

finals de cada avaluació seran els següents: 

   En aquelles notes finals inferiors a 5, es seguirà el mètode de truncament. 

   Per exemple, un 4’9 o un 4’2 serà truncat a 4 en la nota final.
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   En la resta de notes, es seguirà el mètode d’arrodoniment. Per exemple, un 6’3 serà un 6 a la nota final. 

En canvi, un 6’5 o un 6’7 serà un 7 a la nota final. 

En cas de no superar l'assignatura en l'avaluació final ordinària, tindran la possibilitat de presentar-se a la 

prova extraordinària.

Avaluació extraordinària (Juny)

Aquells alumnes que no superen el mòdul en l'avaluació ordinària (2n trimestre), hauran de realitzar un 

examen teorico-pràctic en l'avaluació extraordinària de Juny. Aquest examen contindrà preguntes teorico-

pràctiques relacionades amb els conceptes i procediments treballats al llarg de tot el curs. La nota final del 

curs per a aquests alumnes serà la que obtinguen en aquesta prova utilizant els criteris d’aproximació ja 

comentats abans.

Recuperació

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació 

per a assolir els objectius del trimestre, per això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls convidarà

a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Tant mateix, si el professor ho troba 

adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a 

l'anterior.

DISSENY D’INTERFÍCIES WEB

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

Es realitzará una prova presencial per cadascuna de les 2 avaluacions en que esta dividit el curs que 

constara de preguntes de carácter teoric i/o práctic (preferentment práctic) corresponent a les materies dels 

temes impartits, podent incloure conceptes ja vistos en anteriors temes.

La nota final de cada avaluació  constará de prova presencial. La puntuació obtinguda en les proves també 

poden contenir preguntes que validen l’autoria dels exercicis resolts. Exercicis  proposats en cada tema 

suposarant el 100% del total. Malgrat tot, ens reservem un 20% que podria restar, depenent de l’actitud I la 

predisposició de treball de l’alumne en l’ aula I de l’inassistencia no justificada a classe.

Com el butlletí només accepta notes amb valor sencer, el mètode que s’emprarà per a passar de la nota 

amb decimals a la nota sencera, serà el arrodoniment. Això vol dir que una nota amb decimals >0,5 passa a 

la nota immediatament superior I <0,5 a la immediatament i inferior.
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En el cas que la nota siga de suspens, <5 es portarà a la junta  d’avaluació per a decidir la conveniència 

d’aprovar o suspendre l’avaluació a l’alumne que es trobe en aquest cas.

La nota final se calculara obtenint la mitjana aritmètica de les notes de les dos avaluacions, sempre que 

aquestes siguen majors o iguals que 5.

En cas de suspendre alguna avaluació, hi haurá un examen al final del modul on cada alumne s’examinara 

de l’avaluació suspesa. Amb la nota obtinguda es procedira de la mateixa manera que durant les 

avaluacions. Si no se supera la convocatoria ordinaria mitjangant alguna de les dues opcions exposades 

anteriorment (avaluacions o examen recuperació), existeix la possibilitat d’accedir a la convocatoria 

extraordinaria només en el cas que, segons la normativa actual aplicable, fos autoritzat per l’equip docent. 

En aquest cas s’haura de presentar a la totalitat dels continguts.

En termes generáls, es contemplen dins d’aquest apartat totes aquelles mesures que s’encaminen a 

diversificar el procés d’aprenentatge d’acord amb les diferencies personals dels alumnes pel que fa a estils 

d’aprenentatge, capacitats, interés  motivacions.

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



1er DAM

SISTEMES INFORMÀTICS

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

a) Criteris d'avaluació.

El procés d'avaluació de l'alumnat, pretén determinar si han aconseguit els objectius. Per a realitzar
l'avaluació cal definir uns criteris que siguen observables i mesurables, al llarg del procés educatiu i com a
resultat final del mateix; de manera que servisquen de punts de referència a l'hora de valorar en cada
alumne o alumna el grau en què ha desenvolupat les capacitats plantejades.

S'entenen per criteris d'avaluació unes conductes que posen de manifest el grau i la manera en què els
alumnes realitzen l'aprenentatge dels diferents continguts, i de les quals es poden obtenir indicis
significatius del grau de desenvolupament de les capacitats desitjades. Els criteris d'avaluació precisen els
tipus i graus d'aprenentatge que ha de realitzar l'alumne o alumna a propòsit dels blocs de contingut
prèviament seleccionats, per a adquirir en finalitzar el mòdul les capacitats estipulades pels objectius.

Els criteris d'avaluació del mòdul s'esmenten en el R.D i en l'Ordre 36/2012, i apareixen en l'apartat Unitats
didàctiques d'aquest document juntament amb el apartat dels objectius del mòdul.

b) Instruments d'avaluació.

En el procés d'avaluació influiran les actituds esmentades a l'apartat 6.1 de la programació d'aquest
mòdul, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades pel professor. A més, l'alumne haurà
de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar el grau
d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran al ordinador
o escrites i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les
pràctiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova.

c) Criteris de qualificació.

La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda a la prova o proves realitzades durant el trimestre,
i serà igual o superior a 5 sempre que l'actitud de l'alumne siga l'apropiada en tots els aspectes. En cas
que l'alumne tinga en la prova o proves una nota igual o superior a 5, però amb una mala actitud, la nota
assignada serà de 4 o un valor inferior segons ho considere el professor.

Al finalitzar el curs, si cal l'alumne es presentarà a la prova ordinària, i si no la supera, i amb el vistiplau de
la junta avaluadora, l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària. Tant la prova ordinària com
l'extraordinària seran proves al ordinador o escrites on hi hauràn qüestions i/o problemes de tots els
continguts i pràctiques realitzades al llarg del curs.

Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres, nota igual o superior a 5,
podrà ser:

L'obtinguda al segon trimestre si s'han superat tots dos trimestres, i el professor considera aquesta nota
com l'apropiada d'acord amb el progrés experimentat per l'alumne.

O bé la nota mitjana dels dos trimestres si és aquesta la que millor representa l'evolució de l'alumne.
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Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova ordinària bé
només del trimestre o trimestres a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La
nota final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora,
l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a
l'ordinària. En aquest cas, la nota final serà l'obtinguda a la prova extraordinària. 

Cal dir que, en tots els casos les notes seran nombres sencers, si en el càlcul de notes mitjanes es

produeixen decimals, s’aplicarà l’arredoniment matemàtic per a obtindre el valor de la nota (En el qual un

4’5 fins 4’9 , serà un 4 ).

BASES DE DADES

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L'avaluació no serà contínua, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds esmentades a l'apartat 3.2 de la programació d'aquest mòdul, 

el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades pel professor. A més, l'alumne haurà de 

superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar el grau 

d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran escrites i 

constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les pràctiques que 

s'hagen realitzat fins al dia de la prova.

La nota de cada avaluació s'obtindrà mitjançant el criteri següent:

10% x Actitud + 20% x Pràctiques + 70% x Examen

Per a poder superar l'avaluació l'alumne haurà d'obtenir una nota mínima de 5 en els apartats de pràctiques 

i examen.

Al finalitzar el curs, si cal, l'alumne es presentarà a la prova ordinària, i si no la supera, i amb el vistiplau de 

la junta avaluadora, l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària. Tant la prova ordinària com 

l'extraordinària seran proves escrites on hi haurà qüestions i/o problemes de tots els continguts i pràctiques 

realitzades al llarg del curs. Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o 

superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres podrà ser:

 La nota mitjana dels tres trimestres, ja que és aquesta la que millor representa l'evolució de 

l'alumne.

Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova ordinària bé 

només del trimestre o trimestres a recuperar, d’alguns temes pendents de recuperació o de tots els 
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continguts segons indicació del professor. La nota final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora, 

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a 

l'ordinària. En aquest cas, la nota final serà l'obtinguda a la prova extraordinària.

Els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar les notes finals de cada 

avaluació seran els següents: - En aquelles notes inferiors a 5, es seguirà el mètode de truncament. Per 

exemple, un 4’9 o un 4’2 serà truncat a 4 en la nota final. - En la resta de notes, es seguirà el mètode 

d’arrodoniment. Per exemple, un 6’3 serà un 6 a la nota final. En canvi, un 6’5 o un 6’7 serà un 7 a la nota 

final.

PROCÉS DE RECUPERACIÓN

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació 

per a assolir els objectius del trimestre, per a això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls 

convidarà a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Tant mateix, si el professor ho 

troba adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a 

l'anterior.

ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

a) Criteris d'avaluació.

El procés d'avaluació de l'alumnat, pretén determinar si han aconseguit els objectius. Per a realitzar 

l'avaluació cal definir uns criteris que siguen observables i mesurables, al llarg del procés educatiu i com a 

resultat final del mateix; de manera que servisquen de punts de referència a l'hora de valorar en cada 

alumne o alumna el grau en què ha desenvolupat les capacitats plantejades.

S'entenen per criteris d'avaluació unes conductes que posen de manifest el grau i la manera en què els 

alumnes realitzen l'aprenentatge dels diferents continguts, i de les quals es poden obtenir indicis significatius

del grau de desenvolupament de les capacitats desitjades. Els criteris d'avaluació precisen els tipus i graus 

d'aprenentatge que ha de realitzar l'alumne o alumna a propòsit dels blocs de contingut prèviament 

seleccionats, per a adquirir en finalitzar el mòdul les capacitats estipulades pels objectius.

Els criteris d'avaluació del mòdul s'esmenten en el R.D i en l'Ordre 36/2012, i apareixen en l'apartat Unitats 

didàctiques d'aquest document juntament amb el apartat dels objectius del mòdul.

b) Instruments d'avaluació.

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



Una tècnica, és el mètode que s'utilitza per a obtenir la informació. Els instruments són els recursos 

específics que empren.

A continuació es mostra un quadre resumeixen on es mostren algunes de les diferents tècniques i 

instruments a emprar per a valorar el rendiment de l'alumnat, de la mateixa manera es visualitza la 

diferència entre aquests dos conceptes i es relacionen amb el tipus de continguts que valoren i amb els 

moments de l'avaluació on solen aplicar-se:

Tècniques Instruments Continguts Moments

Observació - Escales d'observació
- Llestes de control 
- Registre anecdòtic

Procedimentals
Actitudinals

En tot moment

Revisió de les Tasques
del alumnat

-Guies i fitxes per al
registre

Conceptuals
Procedimentals
Actitudinals

Habitualment

Proves
específiques

Exàmens (escrits i 
pràctics)

Conceptuals
Procedimentals

Habitualment al final de
una fase d'aprenentatge

Diàlegs i 
entrevistes

-Guions Procedimentals
Actitudinals

A c o n s e l l a b l e q u a n
existeixen problemes
d'aprenentatge

c) Criteris de qualificació.

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el 

mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades 

pel professor.

L'alumne haurà de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar 

el grau d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran 

preferentment amb ordinador i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats 

didàctiques i de les practiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova.

C.1 ) Pràctiques

Les practiques son obligatòries(hi ha que realitzar/entregar un 80% de les que es realitzen) i s'hauran de 

lliurar el dia acordat. L'incompliment d'aquesta norma deixa la part pràctica automàticament suspesa. Les 

pràctiques pendents s'hauran d'entregar obligatòriament a la convocatòria extraordinària si el alumne s'hi 

presente.

C.2) Faltes d'assistència i retards

Segons les normes d'organització i funcionament de centre, l'assistència a classe és obligatòria. En cas 

d'acumular una quantitat de faltes d'assistència no justificades superior al 15% de les hores lectives d'un 

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



trimestre, es perdrà el dret a la seva avaluació. Hi ha un termini màxim de dues setmanes per justificar una 

falta d'assistència.

C.3) Qualificació del mòdul

La nota trimestral assignada a l'alumne serà obtinguda de la següent manera:

Les practiques son obligatòries per a poder presentar-se a les proves objectives corresponents. Hi ha que 

realitzar un mínim del 80 % de les practiques per poder realitzar les proves. La o les proves pràctiques ens 

permetran comprovar que el alumn@ ha assolit tots els objectius mínims de la matèria.

Per poder aprovar l ‘assignatura l 'alumne hauran de realitzar/presentar obligatòriament el 80 % de les 

practiques proposades (l'autoria de les quals podrà ser comprovada en qualsevol moment per part del 

professor) i traure com a mínim un 5 en cada una la/les proves proves objectives. Sempre pensant en el bé 

del alumnes es podrà fer mitja sempre a partir de 4 en cas de que es realitzaran diverses proves objectives 

durant un trimestre.

Resumint ,si es fa sols una prova objectiva se ha de treure un 5 per poder aprovar el trimestre. Si es fan 2 o 

més proves objectives a partir de un 4 es pot fer mitja ,sempre que la mitja done com a mínim un 5.

La nota final de cada trimestre s'arrodonira al sencer més pròxim a partir de 7 dècimes .Per exemple un 5.7 

serà un 6,però un 5.6 serà un 5.Per a obtindre el aprovat no hi haurà arrodoniment possible ,per tant se ha 

de obtindre un 5 per aprovar el trimestre (a partir de el resultat de la porca objectiva o de les mitges de les 

distintes proves tal i com he explicat abans).

NOTA AVALUACIÓ= Nota prova objectiva o mitjana de les proves objectives

NOTA FINAL = 0.33 Nota 1 Av+ 0.33 Nota 2 Av+ 0.33 Nota 3 Av

C.4) Recuperació

Al finalitzar el curs, si cal l'alumne es presentarà a la prova ordinària programada al mes de juny, i si no la 

supera, i amb el vistiplau de la junta avaluadora del curs, l'alumne haurà de presentar-se a la prova 

extraordinària programada per al mes de juliol.

Tant la prova ordinària com l'extraordinària seran proves al ordinador o escrites on hi haurà qüestions i/o 

problemes de tots els continguts i pràctiques realitzades al llarg del curs. Aquestes proves es consideraran 

superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres serà la nota mitjana dels tres 

trimestres. Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova 

ordinària bé només del trimestre a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La nota 

final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora, 
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l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a 

l'ordinària. En aquest cas, la nota final del trimestre serà l'obtinguda a la prova extraordinària es calcularà la 

nota final amb les directives abans indicades.

C.5) Procès de Recuperació

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació 

per a assolir els objectius del trimestre, per això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls convidarà

a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Tant mateix, si el professor ho troba 

adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a 

l'anterior.

d) Activitats de reforç i ampliació.

La concreció d'aquests punts es realitzarà mitjançant la presència en cada unitat d'activitats obertes, amb 

una gradació de dificultat variada i diferenciada (baixa, mitjana i alta), que permeten respondre a les 

diferents necessitats de l'aula. Podem concretar per a tres dels tipus d'activitats definides en aquesta 

programació les mesures a adoptar:

En les activitats de desenvolupament. Aquelles que siguen d'execució individual s'adaptaran a cada 

alumne/a en la mesura del possible. Per exemple, els treballs a realitzar versaran sobre temes que motiven 

als alumnes/as i els resulten familiars.

En les activitats de reforç. Un alumne o alumna necessitarà reforç quan no ha après suficientment ben un 

determinat aspecte d'un contingut o un determinat bloc. Aquest reforç educatiu es realitzarà a través 

d'activitats específiques de reforç que es plantejaran en cadascuna de les unitats didàctiques projectades. 

Seran de fàcil realització sobre continguts ja treballats. En les activitats d'ampliació. Permeten a l'alumne o 

alumna aprofundir en els seus coneixements. Aquestes activitats també es plantegen en cadascuna de les 

unitats didàctiques projectades.

En determinats moments del desenvolupament de les unitats didàctiques, aquesta actuació en les activitats 

es pot realitzar amb agrupaments flexibles de l'alumnat i integrant les activitats d'ampliació i reforç, fent 

partícips a l'alumnat en l'aprenentatge dels seus companys.

PROGRAMACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

a) Criteris d'avaluació.
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El procés d'avaluació de l'alumnat, pretén determinar si han aconseguit els objectius. Per a realitzar 

l'avaluació cal definir uns criteris que siguen observables i mesurables, al llarg del procés educatiu i com a 

resultat final del mateix; de manera que servisquen de punts de referència a l'hora de valorar en cada 

alumne o alumna el grau en què ha desenvolupat les capacitats plantejades.

S'entenen per criteris d'avaluació unes conductes que posen de manifest el grau i la manera en què els 

alumnes realitzen l'aprenentatge dels diferents continguts, i de les quals es poden obtenir indicis significatius

del grau de desenvolupament de les capacitats desitjades. Els criteris d'avaluació precisen els tipus i graus 

d'aprenentatge que ha de realitzar l'alumne o alumna a propòsit dels blocs de contingut prèviament 

seleccionats, per a adquirir en finalitzar el mòdul les capacitats estipulades pels objectius.

Els criteris d'avaluació del mòdul s'esmenten en el R.D i en l'Ordre 36/2012, i apareixen en l'apartat Unitats 

didàctiques d'aquest document juntament amb el apartat dels objectius del mòdul.

b) Instruments d'avaluació.

Una tècnica, és el mètode que s'utilitza per a obtenir la informació. Els instruments són els recursos 

específics que empren.

A continuació es mostra un quadre resumeixen on es mostren algunes de les diferents tècniques i 

instruments a emprar per a valorar el rendiment de l'alumnat, de la mateixa manera es visualitza la 

diferència entre aquests dos conceptes i es relacionen amb el tipus de continguts que valoren i amb els 

moments de l'avaluació on solen aplicar-se:

Tècniques Instruments Continguts Moments

Observació - Escales d'observació
- Llestes de control 
- Registre anecdòtic

Procedimentals
Actitudinals

En tot moment

Revisió de les Tasques
del alumnat

-Guies i fitxes per al
registre

Conceptuals
Procedimentals
Actitudinals

Habitualment

Proves
específiques

Exàmens (escrits i 
pràctics)

Conceptuals
Procedimentals

Habitualment al final de
una fase d'aprenentatge

Diàlegs i 
entrevistes

-Guions Procedimentals
Actitudinals

A c o n s e l l a b l e q u a n
existeixen problemes
d'aprenentatge

c) Criteris de qualificació.

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el 

mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades 

pel professor.
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L'alumne haurà de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar 

el grau d'assoliment dels coneixements, programades almenys una per trimestre. Dites proves seran 

preferentment amb ordinador i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats 

didàctiques i de les practiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova.

C.1 ) Pràctiques

Les practiques son obligatòries(hi ha que realitzar/entregar un 80% de les que es realitzen) i s'hauran de 

lliurar el dia acordat. L'incompliment d'aquesta norma deixa la part pràctica automàticament suspesa. Les 

pràctiques pendents s'hauran d'entregar obligatòriament a la convocatòria extraordinària si el alumne s'hi 

presente.

C.2) Faltes d'assistència i retards

Segons les normes d'organització i funcionament de centre, l'assistència a classe és obligatòria. En cas 

d'acumular una quantitat de faltes d'assistència no justificades superior al 15% de les hores lectives d'un 

trimestre, es perdrà el dret a la seva avaluació. Hi ha un termini màxim de dues setmanes per justificar una 

falta d'assistència.

C.3) Qualificació del mòdul

La nota trimestral assignada a l'alumne serà obtinguda de la següent manera:

Les practiques son obligatòries per a poder presentar-se a les proves objectives corresponents. Hi ha que 

realitzar un mínim del 80 % de les practiques per poder realitzar les proves. La o les proves pràctiques ens 

permetran comprovar que el alumn@ ha assolit tots els objectius mínims de la matèria.

Per poder aprovar l ‘assignatura l 'alumne hauran de realitzar/presentar obligatòriament el 80 % de les 

practiques proposades (l'autoria de les quals podrà ser comprovada en qualsevol moment per part del 

professor) i traure com a mínim un 5 en cada una la/les proves proves objectives. Sempre pensant en el bé 

del alumnes es podrà fer mitja sempre a partir de 4 en cas de que es realitzaran diverses proves objectives 

durant un trimestre.

Resumint ,si es fa sols una prova objectiva se ha de treure un 5 per poder aprovar el trimestre. Si es fan 2 o 

més proves objectives a partir de un 4 es pot fer mitja ,sempre que la mitja done com a mínim un 5.

La nota final de cada trimestre s'arrodonira al sencer més pròxim a partir de 7 dècimes .Per exemple un 5.7 

serà un 6,però un 5.6 serà un 5.Per a obtindre el aprovat no hi haurà arrodoniment possible ,per tant se ha 

de obtindre un 5 per aprovar el trimestre (a partir de el resultat de la porca objectiva o de les mitges de les 

distintes proves tal i com he explicat abans).

NOTA AVALUACIÓ= Nota prova objectiva o mitjana de les proves objectives

NOTA FINAL = 0.33 Nota 1 Av+ 0.33 Nota 2 Av+ 0.33 Nota 3 Av
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C.4) Recuperació

Al finalitzar el curs, si cal l'alumne es presentarà a la prova ordinària programada al mes de juny, i si no la 

supera, i amb el vistiplau de la junta avaluadora del curs, l'alumne haurà de presentar-se a la prova 

extraordinària programada per al mes de juliol.

Tant la prova ordinària com l'extraordinària seran proves al ordinador o escrites on hi haurà qüestions i/o 

problemes de tots els continguts i pràctiques realitzades al llarg del curs. Aquestes proves es consideraran 

superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres serà la nota mitjana dels tres 

trimestres. Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova 

ordinària bé només del trimestre a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La nota 

final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Si l'alumne després de presentar-se a la prova ordinària no la supera i així ho acorda la junta avaluadora, 

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària que es desenvoluparà de manera similar a 

l'ordinària. En aquest cas, la nota final del trimestre serà l'obtinguda a la prova extraordinària es calcularà la 

nota final amb les directives abans indicades.

C.5) Procès de Recuperació

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació 

per a assolir els objectius del trimestre, per això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls convidarà

a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Tant mateix, si el professor ho troba 

adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a 

l'anterior.

d) Activitats de reforç i ampliació.

La concreció d'aquests punts es realitzarà mitjançant la presència en cada unitat d'activitats obertes, amb 

una gradació de dificultat variada i diferenciada (baixa, mitjana i alta), que permeten respondre a les 

diferents necessitats de l'aula. Podem concretar per a tres dels tipus d'activitats definides en aquesta 

programació les mesures a adoptar:

En les activitats de desenvolupament. Aquelles que siguen d'execució individual s'adaptaran a cada 

alumne/a en la mesura del possible. Per exemple, els treballs a realitzar versaran sobre temes que motiven 

als alumnes/as i els resulten familiars.

En les activitats de reforç. Un alumne o alumna necessitarà reforç quan no ha après suficientment ben un 

determinat aspecte d'un contingut o un determinat bloc. Aquest reforç educatiu es realitzarà a través 

d'activitats específiques de reforç que es plantejaran en cadascuna de les unitats didàctiques projectades. 

Seran de fàcil realització sobre continguts ja treballats. En les activitats d'ampliació. Permeten a l'alumne o 

alumna aprofundir en els seus coneixements. Aquestes activitats també es plantegen en cadascuna de les 

Criteris d’Avaluació i Promoció DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA



unitats didàctiques projectades.

En determinats moments del desenvolupament de les unitats didàctiques, aquesta actuació en les activitats 

es pot realitzar amb agrupaments flexibles de l'alumnat i integrant les activitats d'ampliació i reforç, fent 

partícips a l'alumnat en l'aprenentatge dels seus companys.

LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ
D’INFORMACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

L'avaluació serà contínua i integradora, en la qual es tindrà en compte tot allò que relacione l'alumne amb el 

mòdul.

En el procés d'avaluació influiran les actituds, el seguiment i realització d'exercicis i pràctiques proposades 

pel professor. 

L'alumne haurà de superar satisfactòriament (nota igual o superior a 5) les proves realitzades per a mesurar 

el grau d'assoliment dels coneixements,  programades almenys una per trimestre. Dites proves seran 

escrites i constaran de qüestions i/o problemes sobre els continguts de les unitats didàctiques i de les 

pràctiques que s'hagen realitzat fins al dia de la prova. També podrà haver-hi en algunes proves una part al 

ordinador.

1 ) Faltes d'assistència i retards

 Segons les normes d'organització i funcionament de centre, l'assistència a classe és obligatòria. En cas 

d'acumular una quantitat de faltes d'assistència no justificades superior al 15% de les hores lectives d'un 

trimestre, es perdrà el dret a la avaluació continua. Hi ha un termini màxim de dues setmanes per justificar 

una falta d'assistència.

2) Qualificació del mòdul

Nota per trimestre  La nota trimestral assignada a l'alumne serà l'obtinguda a la prova o proves realitzades 

durant el trimestre, i serà igual o superior a 5 sempre que l'actitud de l'alumne siga l'apropiada en tots els 

aspectes. En cas que l'alumne tinga en la prova o proves una nota igual o superior a 5, però amb una mala 

actitud, la nota assignada serà de 4 o un valor inferior segons ho considere el professor.

Si un alumne falta a un examen haurà d'aportar un justificant sobre el motiu que li va impedir realitzar 

l'examen. Si no l'aporta, el professor no li repetirà l'examen i la  qualificació d’aquest examen serà 0. 

Es calculara la nota mitja de totes les proves realitzades durant el trimestre. 
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Els criteris que es seguiran per a realitzar l’aproximació de la nota a l’hora de posar les notes finals de

cada avaluació seran els següents:

- En aquelles notes inferiors a 5, es seguirà el mètode de truncament. Per exemple, un 4’9 o un 4’2 serà

truncat a 4 en la nota final.- En la resta de notes, es seguirà el mètode d’arrodoniment. Per exemple, un 6’3

serà un 6 a la nota final. En canvi, un 6’5 o un 6’7 serà un 7 a la nota final.

Prova ordinària: Si l'alumne no ha superat algun trimestre (nota inferior a 5) haurà de presentar-se a la prova

ordinària bé només del trimestre a recuperar o de tots els continguts segons indicació del professor. La nota 

final serà l'obtinguda a la prova ordinària.

Prova extraordinària: si l’alumne no  supera la prova ordinària, i amb el vistiplau de la junta avaluadora, 

l'alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària. Tant la prova ordinària com l'extraordinària seran 

proves escrites on hi haurà qüestions i/o problemes de tots els continguts i pràctiques realitzades al llarg del 

curs. Aquestes proves es consideraran superades si l'alumne obté una nota igual o superior a 5.

La nota final d'avaluació obtinguda al mòdul tenint superats tots els trimestres, nota igual o superior a 5, 

podrà ser:

    • L'obtinguda al tercer trimestre si s'han superat tots els trimestres, i el professor considera aquesta nota 

com l'apropiada d'acord amb el progrés experimentat per l'alumne. 

    • O bé la nota mitjana dels trimestres si és aquesta la que millor representa l'evolució de l'alumne.

També es seguiran els criteris d’arrodoniment i truncament esmentats més amunt.

           3) Recuperació

Per cada trimestre els alumnes que no hagen superat la prova hauran de seguir un procés de recuperació 

per a assolir els objectius del trimestre, per això, se'ls donarà un esquema amb els objectius i se'ls convidarà

a plantejar els dubtes i que repetisquen les pràctiques oportunes. Tant mateix, si el professor ho troba 

adequat proposarà una nova prova escrita de recuperació de manera que la nova nota substituiria a 

l'anterior.
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