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2on CURS d’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. 
Informàtica 

El docent que s’encarregarà d’impartir la matèria d’aquesta assignatura és Alexandre Beltrán Sist. 

Continguts de la assignatura 
Els continguts d'aquest curs s'organitzen en tres blocs específics i un bloc transversal. Són els següents: 

Bloc 1: Organització, disseny i producció d'informació digital 

• La imatge digital. Tipus d'imatges. El píxel. Propietats de la imatge: resolució, dimensió, profunditat i 

manera de color. Formats d'imatge. 

• Tractament de la imatge. Ús d'eines de selecció i de transformació. Selecció de les propietats de la 

imatge. Eines de dibuix, de clonat i de manipulació de textos.  

• Treball amb capes. Aplicació de filtres i efectes. Tractament del color. Generació d'imatges animades. 

• Exportació a diferents formats. 

• Planificació, individual o de forma cooperativa, en l'elaboració d'exposicions orals amb presentacions 

digitals. 

• Síntesi del text oral en què és recolzarà la presentació multimèdia, de forma individual o cooperativa, 

organitzant la informació de forma estructurada amb coherència i cohesió, desenvolupant el contingut en 

profunditat i amb actitud crítica, i adaptant el missatge a les característiques de l'audiència. 

• Elaboració, formatat i disseny de diapositives en una presentació digital, seleccionat la informació de 

mitjans digitals contrastant la seua veracitat, concretant la informació essencial relacionant el missatge 

oral amb els diapositives. Inserció de text, dibuixos, gràfics, imatges, àudio i vídeo en diapositives. 

Integració d'imatges creades o retocades per mitjà de programari de tractament de la imatge digital. 

Aplicació d'efectes sobre els objectes i les diapositives. Inserció i maquetació de taules. Configuració de 

plantilles de diapositives. Estètica de la presentació. Notes de l'orador. 

• Hàbits i conductes per a citar els fonts dels objectes no propis utilitzats en la presentació multimèdia i les 

fonts impreses i electròniques usades en la síntesi del text oral. Exposició de la presentació multimèdia 

expressant el missatge amb claredat, ritme i fluïdesa, estructurant el contingut amb coherència, 

controlant el temps i recolzant el discurs amb el llenguatge corporal. Estratègies per a donar resposta a 

les preguntes plantejades per l'audiència. 

Bloc 2: Internet i seguretat informàtica 

• Finalitat i tipus de bloc. Característiques del bloc personal, el microblogging, el bloc temàtic i el diari 

d'aprenentatge. 

• Elaboració d'entrades de bloc en entorns virtuals d'aprenentatge amb elements gràfics i objectes 

incrustats de serveis de la web. 

• Hàbits i conductes adequades en contingut i forma en les publicacions i comentaris d'un bloc. 
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• Finalitat i tipus de fòrums d'Internet. Característiques dels fòrums de consulta i de debat. 

• Hàbits i conductes adequades en contingut i forma en l'elaboració de consultes i respostes en els fòrums 

de consulta i de missatges i respostes en els fòrums de debat per a l'anàlisi, confrontació i discussió 

d'arguments, en entorns virtuals d'aprenentatge. 

• Riscos associats a l'ús de les TIC i estratègies de seguretat enfront de les amenaces. Polítiques de gestió 

segura de les contrasenyes. L'ús de l'antivirus. 

• Gestió de la identitat digital. Hàbits i conductes per a la protecció de la privadesa. 

Bloc 3: Programació 

• Entorns per a l'aprenentatge de la programació. Familiarització amb l'entorn de treball. 

• Objectes. Gestió de l'aparença i dels sons associats als objectes. Integració d'imatges creades o 

retocades per mitjà de programari de tractament de la imatge digital. 

• Execució simultània de diversos objectes. Comunicació entre objectes. Ús d'esdeveniments. 

• Blocs de moviment. 

• Estructures de control del flux del programa. Condicions i operadors. Bucles. 

• Creació de gràfics combinant bucles i eines de dibuix. 

• Definició i ús de variables. 

• Descomposició de problemes de major complexitat en conjunts més senzills de blocs. 

• Realització de projectes senzills i compartició en línia. 

• Avaluació de projectes d'altres companys. 

Bloc 4: Elements transversals a l’assignatura 

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

• BL1.1. Crear diferents tipus d'imatges utilitzant aplicacions informàtiques que permeten la manipulació 

d'informació per a la realització de tasques en diversos contextos. 

• BL1.2 Crear presentacions multimèdia, individualment o de forma cooperativa, planificant el procés 

d'elaboració, utilitzant aplicacions de presentació digital i adaptant el missatge a la temàtica i a l'audiència 

per a l'exposició oral. 

• BL2.1. Publicar reflexions personals, anàlisis i síntesis d'informació sobre un tema específic i reflexions 

sobre el propi aprenentatge en un blog. 

• BL2.2. Participar en fòrums de consulta plantejant i resolent qüestions i debatre analitzant, confrontant i 

discutint arguments en fòrums de debat. 

• BL2.3. Descriure els riscos i amenaces en l'ús de les TIC i les diverses estratègies de seguretat i de 

protecció de la identitat digital i de la privacitat de les dades personals. 

• BL.3.1. Crear aplicacions senzilles, com a animacions o videojocs, utilitzant un entorn per a 

l'aprenentatge de la programació i planificant, supervisant i avaluant el procés. 
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• BL4.1. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les estratègies 

de comprensió oral per a obtenir 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 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. 

• BL4.4. Reconèixer 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. 

• BL4.5. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de 

comprensió lectora del nivell educatiu per a obtenir informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, 

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

• 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 amb un llenguatge no discriminatori 

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

obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesis o presentació dels 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, tenir iniciativa per a emprendre i proposar accions 

sent conscient de les seues fortaleses i febleses, mostrar curiositat i interès durant el seu 

desenvolupament i actuar amb flexibilitat cercant 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 imprevists 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. Reconèixer els estudis i professions vinculats amb els coneixements del nivell educatiu i 

identificar els coneixements, habilitats i competències que demanen per a relacionar-les amb les seues 

fortaleses i preferències 

• BL4.11. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb 

eficàcia i responsabilitat, recolzar a companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues 

aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 

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.   
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Com a principals instruments per a recollir 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. Aquest apartat equival al 20% de 

qualificació i està subdividida en quatre apartats, de 0,5 punts cadascun: Puntualitat, Participació, 

Respecte a companys-professors i Cura del material.  

• Els resultats de treballs i altres activitats d'execució individual i grupal: activitats d’ensenyament-

aprenentatge. Al llarg del curs es demanarà de forma contínua als alumnes la realització d’activitats que 

hauran de lliurar en la pàgina web de l'assignatura. Aquestes són de caràcter obligatori i equivalen a 

un 40% de la nota. S’avaluaran mitjançant rúbriques i, de forma preferent i quan siga possible, mitjançant 

entrevistes personals. 

• Proves o exàmens teòrico-pràctics de caràcter obligatori i individual, que incloguen preguntes curtes, 

tipus test i/o multiresposta, a més de supòsits pràctics o problemes per a la resolució dels quals siga 

necessària la utilització combinada de coneixements i aptituds específics. Hi haurà un examen per cada 

Unitat Didàctica. Aquestes proves podran ser a paper o utilitzant l’ordinador, a consideració del professor. 

Equival a un 40% de la nota. 

• Les proves/exàmens es realitzaran en cas de que la nota mitjana general de les activitats siga <= 

a 6,0 sobre 10,0. En cas contrari queda a decisió del professor, qui estimarà la conveniència de 

realitzar les proves/exàmens. En cas de no fer cap prova/examen en una UD, l’apartat de 

treballs/activitats valdrà el 80% de la nota. 

Criteris de qualificació 

Nota de les UD 

Respecte els criteris de qualificació, la nota final de l'alumne en l'avaluació de cada Unitat Didàctica 

s'establirà d'acord amb els següents percentatges: 

Percentatge Activitat 

40% Proves. Examen o prova teòric-pràctica (individual). Aquestes proves es realitzaran en cas 

de que la nota mitjana general de les activitats siga <= a 6,0 sobre 10. En cas contrari 

queda a decisió del professor, qui estimarà la conveniència de realitzar les 

proves/exàmens.  

En cas de no fer-se cap prova/examen, el percentatge es sumarà automàticament al 

següent apartat: Activitats. 

40% Activitats. Valoració de les pràctiques i treballs realitzats en l'aula. La seua realització és 

obligatòria a no ser que el professor especifique el contrari en alguna activitat concreta. El 

professor dividirà aquest percentatge entre les diferents activitats, valorant la importància i 

dificultat de cada part i considerant la duració temporal d’aquestes. 

20% Actitud. Es valorarà: 

- Puntualitat. 

- Interès i participació en la classe. 

- Respecte amb la resta de companys i amb el professor 

- Cura amb el material escolar. 

 

Nota Unitat Didàctica = Exàmens*0.4 + Activitats*0.4 + Actitud*0.2 
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De cada avaluació s'obtindrà una nota formada pels conceptes, procediments i actituds segons els 

percentatges indicats anteriorment.  

Nota de les avaluacions 

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

de les UD del corresponent trimestre. 

Nota Trimestre = mitjana aritmètica de la nota de cada UD del trimestre 

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 de la matèria serà calculada considerant els pesos establerts per a cada UD (veure apartat 

5). 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.  

Per a optar a l’aprovat la qualificació de cada avaluació ha de ser ≥ 4, en cas contrari la nota final màxima 

serà de 4. 

Nota Final = mitjana aritimètica de la nota de cada UD 

En cas de no superar l'assignatura en l'avaluació final ordinària de Juny, tindran la possibilitat de 

presentar-se a la prova extraordinària. 

Avaluació extraordinària 

Aquells alumnes que no superen l'assignatura en l'avaluació ordinària, hauran de realitzar un examen 

teòric-pràctic en l'avaluació extraordinària de Juliol. Com a mesura excepcional, els professors poden 

substituir la prova/examen per una activitat avaluativa extraordinària. 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 obtinguin en aquesta prova utilitzant els criteris d’aproximació 

ja comentats abans.  

Recuperació de l'assignatura pendent de cursos anteriors 

En el cas que hi haja 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 obtinguin en aquesta 

prova.  
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3er CURS d’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. 
Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica I 
(PIAR I) 

El docent que s’encarregarà d’impartir la matèria d’aquesta assignatura és Adrià Martín Moliner. 

Continguts de la assignatura 

Bloc 1: Intel·ligència artificial 

CE1: Investigar, identificar, emprar i desenvolupar tècniques d'intel·ligència artificial i virtualització de la 

realitat en problemes bàsics de la societat i seguir principis ètics i inclusius. 

CE4: Afrontar reptes tecnològics senzills i proposar solucions mitjançant la programació, la intel·ligència 

artificial i la robòtica, analitzar les possibilitats i valorar críticament les implicacions ètiques i ecosocials. 

• L’aprenentatge en sistemes biològics. Decisions i lliure albir.  

• Sensors, tipologia i aplicacions.  

• Fonaments de la IA. Arbres de decisió. Big data, xarxes neuronals.  

• Tècniques inicials d’IA: sistemes experts, xarxes neuronals i aprenentatge automàtic.  

• Processament automàtic de la informació.  

• Equitat i inclusió en sistemes d’IA. Biaixos en IA.  

• Implicacions socials i ètiques de la intel·ligència artificial.   

Bloc 2: Programació 

CE2: Aplicar el pensament computacional en l’anàlisi i la resolució de problemes bàsics mitjançant el 

desenvolupament de programari.  

CE4: Afrontar reptes tecnològics senzills i proposar solucions mitjançant la programació, la intel·ligència 

artificial i la robòtica, analitzar les possibilitats i valorar críticament les implicacions ètiques i ecosocials.  

• Habilitats del pensament computacional.  

• Interpretació de la realitat mitjançant modelatge de problemes.  

• Abstracció, seqüenciació, algorítmica i la seua representació amb llenguatge natural i diagrames de flux.  

• Estructures de control del flux del programa.   

• Variables, constants, condicions i operadors.   

• Programació per blocs: composició de les estructures bàsiques i encaix de blocs.  

• Anàlisi i validació de programari.   

• Llicències de programari. El programari lliure i el programari de propietat.   

• Iniciativa, autoconfiança i metacognició en el procés d’aprenentatge del desenvolupament de programari. 
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Bloc 3: Robòtica 

CE3: Muntar sistemes robòtics senzills, analitzar les respostes que proporciona en la seua interactuació 

amb l’entorn i valorar l’eficàcia d’aquestes davant dels repets senzills plantejats.  

CE4: Afrontar reptes tecnològics senzills i proposar solucions mitjançant la programació, la intel·ligència 

artificial i la robòtica, analitzar les possibilitats i valorar críticament les implicacions ètiques i ecosocials.  

• Robots: tipus, graus de llibertat i característiques tècniques bàsiques.  

• Muntatge de robots.  

• Control de sistemes robotitzats.  

• Sensors, actuadors i controladors.  

• Càrrega i execució dels algoritmes en robots.  

Criteris d’avaluació 
Els criteris d'avaluació d'aquesta matèria són descrits a continuació: 

Bloc 1: Intel·ligència artificial. CE 1 + CE 4 

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. 

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. 

Bloc 2: Programació. CE 2 + CE 4 

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 algoritmes 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. 

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. 
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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. 

Bloc 3: Robòtica. CE 3 + CE 4 

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 interactuï amb l'entorn. 

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

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. 

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 recollir 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. Aquest apartat equival al 20% de 

qualificació i inclou els apartats: Puntualitat, Atenció en classe, Treball en classe, Participació, Ajuda als 

companys, Respecte a companys i professor i Cura del material. 

• Els resultats de treballs, productes i altres activitats d'execució individual i grupal: activitats 

d’ensenyament-aprenentatge. Al llarg del curs es demanarà de forma contínua als alumnes la realització 

d’activitats que hauran de lliurar en la l’aula virtual de l'assignatura (AULES). L’elaboració d’aquests 

treballs, productes i activitats requereix l’ús del coneixement i competències treballades en la unitat 

didàctica o bloc corresponent. Són de caràcter obligatori i equivalen a un 40% de la nota. S’avaluaran 

mitjançant rúbriques o escales i, de forma preferent i quan siga possible, mitjançant entrevistes 

personals. 

• Proves o exàmens teòrico-pràctics de caràcter obligatori i individual, que incloguen preguntes curtes, 

tipus test i/o multiresposta, a més de supòsits pràctics o problemes per a la resolució dels quals siga 

necessària la utilització combinada de coneixements i competències específiques de la unitat didàctica 

o bloc corresponent. Aquestes proves podran ser a paper o utilitzant l’ordinador, a consideració del 

professor. Equival a un 40% de la nota. 
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• Les proves/exàmens es realitzaran en cas de que la nota mitjana general de les activitats siga <= 

a 6,0 sobre 10,0. En cas contrari queda a decisió del professor, qui estimarà la conveniència de 

realitzar les proves/exàmens. En cas de no fer cap prova/examen en una UD, l’apartat de 

treballs/activitats valdrà el 80% de la nota. 

Criteris de qualificació 

Nota de les UD 

Respecte els criteris de qualificació, la nota final de l'alumne en l'avaluació de cada Unitat Didàctica 

s'establirà d'acord amb els següents percentatges: 

 

Percentatge Activitat 

40% Proves. Examen teòric-pràctic de caràcter individual que comprova les competències específiques 
de l’alumnat després d’haver-les treballat a classe amb les Activitats. Aquestes proves es realitzaran 
en cas de que la nota mitjana general de les activitats siga <= a 6,0 sobre 10; en cas contrari queda 
a decisió del professor, qui estimarà la conveniència de realitzar les proves/exàmens. 

En cas de no fer-se cap prova/examen, el percentatge es sumarà automàticament al següent apartat: 
Activitats. 

40% Activitats. Valoració de les pràctiques, productes i treballs realitzats en l'aula per desenvolupar i 
treballar les competències de la matèria. La seua realització és obligatòria a no ser que el professor 
especifique el contrari en alguna activitat concreta. El professor dividirà aquest percentatge entre les 
diferents activitats, valorant la importància i dificultat de cada part i considerant la duració temporal 
d’aquestes. 

De forma general i, si el professor no especifica el contrari, la qualificació de cada activitat es basa 
en una escala de 6 nivells: 

No entregat 0 

Insuficient 2.5 

Suficient 5 

Bé 6 

Notable 8 

Excel·lent 10 

20% Actitud. Es valorarà: 

- Assistència i puntualitat. 

- Atenció, interès i participació en la classe. 

- Treball en classe i ajuda als companys. 

- Respecte amb la resta de companys i amb el professor. 

- Cura amb el material i recursos de l’aula. 

 

Nota Unitat Didàctica = Exàmens*0.4 + Activitats*0.4 + Actitud*0.2 

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. 
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Nota de les avaluacions 

Per a poder aprovar un trimestre és necessari aconseguir una qualificació mínima de 5,0 punts a la 

mitjana de les UD finalitzades en el corresponent trimestre. 

 

Nota Trimestre = mitjana aritmètica de la nota de cada UD finalitzada en el trimestre 

 

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 6’6 o un 6’9 serà un 7 a la nota final. 

Avaluació final ordinaria 

La nota final de la matèria serà calculada considerant que no totes les UD tenen el mateix pes, per tant 

es farà una mitjana ponderada. 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. 

 

Nota Final = mitjana ponderada de la nota de cada UD del curs 

 

La ponderació o pes de cada UD queda la manera següent: 

● UD1 Introducció a la programació 10% 

● UD2 Programació avançada:  25% 

● UD3 IA:     20% 

● UD4 RA / RV:     10% 

● UD5 Robòtica:    35% 

Avaluació de final de curs 

Atès que des del curs 21-22 no existeix convocatòria extraordinària, aquells alumnes que a un mes vista 

de l’avaluació final ordinària de juny no vagin a superar l’assignatura per haver suspès algunes de les 

competències avaluades fins el moment, tindran la possibilitat de presentar-se a un seguit de proves 

extraordinàries de recuperació. 

Aquestes proves les comunicarà el professor/a a cada alumne/a de forma personalitzada segons els 

continguts i competències que l’alumne/a hauria de recuperar per poder aprovar l’assignatura. Tindran 

caràcter teòric-pràctic, amb qüestions relacionades amb els continguts i competències treballats. 

Recuperació de l’assignatura pendent de cursos anteriors.  

L’alumnat que tingui suspesa l’assignatura d’un curs anterior, podrà recuperar-la mitjançant un conjunt de 

proves teòriques-pràctiques que anirà realitzant entre el primer i el segon trimestre del curs sota el seguiment 

avaluatiu del professorat de la matèria. 



 
 

13 de 35 

Sense perjudici de l’anterior, en cas de que l’alumnat no superi o no realitzi aquestes proves avaluatives, 

també podrà recuperar l’assignatura mitjançant un examen teòric-pràctic presencial en la data i hora que fixe 

l’equip directiu (aproximadament, a finals del segon trimestre). 
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4t CURS d’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. 
Tecnologies de la informació y la comunicació (TIC) 

El docent que s’encarregarà d’impartir la matèria d’aquesta assignatura és Javier Calahorra Tovar. 

Continguts 

Bloc 1: Equips informàtics, sistemes operatius i xarxes 

• La representació digital de la informació. Unitats de mesura de la capacitat d’emmagatzematge. 

Conversió entre unitats. 

• Tipus d’equips informàtics: servidors, estacions de treball, ordinadors de sobretaula, portàtils, tauletes 

digitals, smartphones, sistemes encastats, etc. 

• Arquitectura dels equips informàtics. Interacció dels components de l’equip informàtic en el seu 

funcionament. 

• Microprocessador o CPU. Diferències entre memòria principal i memòria secundària. Dispositius 

d’entrada i d’eixida (perifèrics). 

• Tipus de dispositius d’emmagatzematge. 

• Instal·lació i extracció de components interns de l’equip. Connexió de perifèrics. 

• Desenvolupament sostenible en el reciclatge dels equips informàtics. Respecte als drets humans en 

l’obtenció de les matèries primeres i fabricació dels components informàtics. El problema del fem 

electrònic.    

• Estructura de directoris del sistema d’arxius. 

• Operacions d’organització sobre carpetes i arxius. 

• Configuració de l’entorn del sistema operatiu. 

• Instal·lació, configuració, actualització i eliminació d’aplicacions informàtiques. 

• Ús de ferramentes administratives del sistema operatiu. 

• Resolució de problemes comuns en la configuració del sistema operatiu i de les aplicacions.    

• Xarxa d’ordinadors. Tipus de xarxes. 

• Xarxes cablejades i sense fil: característiques, tecnologies i connexió. 

• Els dispositius físics en la comunicació entre equips. El commutador, el punt d’accés i l’encaminador. 

• Interacció dels dispositius d’una xarxa.      

• Ús d’aplicacions de comunicació entre equips informàtics. Compartició de recursos en xarxes locals i 

internet. Polítiques de seguretat en l’accés a recursos compartits en xarxes locals. 

Bloc 2: Organització, disseny i producció d'informació digital 

• Planificació, individual o de forma cooperativa, en l’elaboració de continguts digitals. 

• Elaboració, formatat i impressió de documents de text. Síntesi de la informació en un document de text 

amb coherència i cohesió, adequant l’estructura i l’estil a la seua tipologia. Ús de plantilles. Inserció i 

manipulació de gràfiques, títols artístics, dibuixos i altres elements gràfics. Inserció i maquetació de 
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taules. Creació i ús d’estils. Generació d’índexs de continguts i d’altres tipus d’índexs. Inserció de camps. 

Combinació de correspondència. 

• Elaboració d’informes per mitjà de fulls de càlcul. Inserció de distints tipus de dades i realització de 

fórmules senzilles. Aplicació de format en les cel·les. Ús de funcions matemàtiques, lògiques, 

estadístiques i altres tipus de funcions. Format condicional. Selecció del gràfic segons la seua finalitat. 

Creació de gràfics: de columnes, de barres, de línies i circulars. Integració de gràfics i taules de dades 

en altres aplicacions. 

• Elaboració de bases de dades senzilles. Gestió de taules. La clau primària i la clau aliena. Inserció de 

registres. Relacions entre taules. Disseny de consultes senzilles de selecció amb clàusules de filtrat i 

orde. Disseny de formularis simples i informes. Integració d’informes en altres aplicacions. 

• Edició i integració d’informació multimèdia (imatge, àudio i vídeo) en produccions digitals. Planificació, 

creació i exposició de presentacions multimèdia. 

• Integració entre ferramentes que processen distints tipus de produccions digitals: documents de text, 

fulls de càlcul, bases de dades i presentacions. 

• Hàbits i conductes per a citar les fonts dels objectes no propis utilitzats en els continguts i les fonts 

impreses i electròniques emprades en la síntesi del mateix. 

• Exposició de continguts digitals expressant el missatge amb claredat, ritme i fluïdesa, estructurant el 

contingut amb coherència, controlant el temps i recolzant el discurs amb el llenguatge corporal. 

Estratègies per a donar resposta a les preguntes plantejades per l’audiència. 

Bloc 3: Seguretat informàtica i ètica 

• Eines de seguretat. L’antivirus. El tallafocs. El programari antiespia. 

• La protecció de les dades de caràcter personal. Informació i consentiment. Principis de qualitat, seguretat 

i secret. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 

• Riscos de seguretat en les comunicacions. El frau en Internet. Hàbits per a detectar el frau en Internet. 

Polítiques preventives per a la protecció de la informació personal. 

• La identitat digital. L’empremta digital. Hàbits adequats en la interacció en la xarxa. La netiqueta. La 

suplantació de la identitat. Sistemes d’identificació en la xarxa. El certificat i la firma digital. El DNI 
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electrònic. Generació de contrasenyes segures. Mètodes de protecció passius de les dades i en 

l’intercanvi d’informació. 

Bloc 4: Publicació i difusió de continguts 

• Llenguatges i programari de disseny de pàgines web. 

• Disseny i publicació de pàgines web. El llenguatge HTML. Etiquetes de format i estructura. Aplicacions 

de disseny de pàgines web. Creació i maquetació de pàgines i llocs web. Aplicació de format usant fulls 

d’estil (CSS). Disseny de formularis. Publicació en la web. 

• Aplicacions de la web social. Aplicacions de treball cooperatiu. Publicació de continguts que incloguin 

text, imatges, objectes embeguts, enllaços i elements multimèdia. Sistemes de categorització de 

continguts: taxonomies i folcsonomies. 

• Estàndards de publicació d’informació en la web. 

• Conductes responsables en l’ús dels servicis d’intercanvi i publicació d’informació digital. 

• La propietat intel·lectual de la informació. Drets d’autor. Tipus de llicències dels continguts digitals. 

Programari propietari i programari lliure. 

Bloc 5: Internet i xarxes socials 

• Accés a continguts digitals des de diversos dispositius. Formats d’arxiu oberts i tancats. Formats 

estàndard. Accés multiplataforma. Sincronització de continguts digitals entre diversos dispositius. 

• Tipus, finalitat i característiques de comunitats virtuals: xarxes socials, entorns virtuals d’aprenentatge, 

portals web socials, etc. Tipus de xarxes socials segons la seua finalitat. Hàbits i conductes adequades 

en l’intercanvi d’informació, en la participació i en la relació amb altres persones a través de xarxes 

socials i altres comunitats virtuals. El ciberassetjament. Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació 

més completa i compartir-la amb persones amb els mateixos interessos en xarxes socials i altres 

comunitats virtuals. 

• Publicació d’informació en canals de distribució de continguts multimèdia. Compartició per mitjà 

d’hiperenllaços dels continguts publicats. Hàbits i conductes per al comentari i discussió amb sentit crític 

de continguts publicats en mitjans digitals. 

Bloc 6: Elements transversals a l’assignatura 

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

 

Blocs CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS D’ÈXIT Comp. 

B
LO

C
 1

 

BL1.1. Analitzar l'arquitectura d'un equip 

informàtic, identificant els components físics i 

perifèrics i descrivint les seves característiques 

i procediments de connexió per a la seva 

aplicació en un entorn quotidià. 

BL1.1.1. Analitza l'arquitectura d'un equip 

informàtic, identificant els components físics de 

processament, d'emmagatzematge i els 

perifèrics d'entrada i sortida, descrivint les seves 

característiques i procediments de connexió i 

convertint entre les unitats de mesura de la 

capacitat d'emmagatzematge i de velocitat de 

transmissió de dades. 

CMCT 
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 BL1.1.2. Analitza l'arquitectura d'un equip 

informàtic, descrivint les característiques 

funcionals dels dispositius que ho componen per 

a la resolució de problemes tècnics senzills en 

entorns quotidians. 

CD 

BL1.2. Gestionar la configuració i 

personalització del sistema operatiu, 

l'organització de la informació i la instal·lació, 

eliminació i actualització de programari de 

propòsit general, del sistema operatiu i d'eines 

comunes de seguretat per al manteniment i ús 

dels equips informàtics. 

BL1.2.1. Gestiona l'organització de la informació, 

mitjançant operacions bàsiques sobre arxius i 

carpetes, per al manteniment dels equips 

informàtics i la resolució de problemes comuns 

en el seu ús quotidià. 

CD 

 BL1.2.2. Gestiona la configuració del sistema 

operatiu mitjançant la utilització d'eines 

administratives i la personalització del seu entorn 

per al manteniment dels equips informàtics i la 

resolució de problemes comuns en el seu ús 

quotidià. 

CD 

 BL1.2.3. Gestiona la instal·lació, eliminació i 

actualització de programari de propòsit general, 

del sistema operatiu i d'eines de seguretat per al 

manteniment dels equips informàtics i la 

resolució de problemes comuns en el seu ús 

quotidià. 

CD 

BL1.3. Analitzar l'organització d'una xarxa 

d'equips informàtics, identificant i descrivint les 

característiques i finalitat dels dispositius i les 

tecnologies que la configuren. 

BL1.3.1. Analitza l'organització d'una xarxa 

d'equips informàtics, identificant i descrivint les 

tecnologies que la configuren i les 

característiques i finalitat del commutador, dels 

punts d'accés, de l'enrutador i d'altres dispositius 

d'interconnexió, explicant com interactuen entre 

ells. 

CMCT 

 BL1.3.2. Analitza l'organització d'una xarxa 

d'equips informàtics, descrivint la finalitat dels 

dispositius que la configuren, per a la resolució 

de problemes tècnics senzills en entorns 

quotidians. 

CD 

BL1.4. Compartir recursos en una xarxa local 

per a la comunicació entre equips informàtics. 

BL1.4.1 Comparteix recursos en una xarxa local 

per a la comunicació entre equips informàtics, 

establint permisos de lectura i/o escriptura sobre 

els recursos compartits així com altres polítiques 

de seguretat. 

CD 

B
LO

C
 2

 

BL2.1. Crear continguts digitals amb sentit 

estètic utilitzant aplicacions informàtiques que 

permetin la maquetació, la manipulació, el 

processament, la captura, la integració i 

l'organització d'informació per a la realització 

BL2.1.1. Planifica el procés de creació de 

continguts digitals, individualment o de forma 

cooperativa, mitjançant l'establiment de 

l'objectiu que es persegueix així com del pla 

d'acció per aconseguir-ho, la supervisió i 

CAA 
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de tasques en diversos contextos, la seva 

publicació i exposició oral. 

avaluació del procés d'elaboració i la gestió del 

propi aprenentatge. 

 BL2.1.2. Crea documents de text amb sentit 

estètic utilitzant aplicacions informàtiques que 

permetin la maquetació i la integració 

d'informació per a la realització i publicació de 

tasques en contextos personals, acadèmics, 

socials o professionals. 

CD 

 BL2.1.3. Crea diferents tipus d'imatges i 

continguts d'àudio i vídeo digital amb sentit 

estètic utilitzant aplicacions informàtiques que 

permetin la captura, la manipulació i la integració 

d'informació per a la realització de tasques en 

contextos personals, acadèmics, socials o 

professionals. 

CD 

 BL2.1.4. Crea diferents tipus d'imatges i 

continguts d'àudio i vídeo digital amb sentit 

estètic utilitzant tècniques i recursos digitals per 

expressar i comunicar idees, experiències i 

emocions pròpies, i integrant-los en tasques 

realitzades en contextos personals, acadèmics, 

socials o professionals. 

CEC 

 BL2.1.5. Crea presentacions amb sentit estètic 

utilitzant aplicacions informàtiques que permetin 

la integració i l'organització d'informació per a la 

publicació o l'exposició oral de tasques 

realitzades en contextos personals, acadèmics, 

socials o professionals. 

CD 

 BL2.1.6. Crea fulls de càlcul utilitzant aplicacions 

informàtiques que permetin el processament 

d'informació per a la realització i publicació de 

tasques en contextos personals, acadèmics, 

socials o professionals. 

CD 

 BL2.1.7. Crea fulls de càlcul utilitzant aplicacions 

informàtiques que permetin la resolució de 

problemes contextualitzats en diversos àmbits 

mitjançant la utilització de models matemàtics 

adequats per descriure'ls. 

CMCT 

 BL2.1.8. Crea bases de dades utilitzant 

aplicacions informàtiques que permetin 

l'organització d'informació per a la realització i 

publicació de tasques en contextos personals, 

acadèmics, socials o professionals. 

CD 

B
LO

C
 3

 BL3.1. Adoptar hàbits i conductes de seguretat 

activa i passiva i d'ús responsable en la 

protecció dels sistemes informàtics, en la 

BL3.1.1. Adopta hàbits i conductes de seguretat 

activa i passiva i d'ús responsable en la 

interacció a la xarxa i en l'intercanvi d'informació, 

com l'aplicació de normes de netiqueta, el 

CSC 
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protecció de dades, en la interacció a la xarxa 

i en l'intercanvi d'informació. 

coneixement dels sistemes d'identificació 

segura, la generació de contrasenyes segures, 

etc., i en la protecció de les dades personals. 

 BL3.1.2. Adopta hàbits i conductes de seguretat 

activa i passiva i d'ús responsable en la protecció 

dels sistemes informàtics, mitjançant l'ús d'eines 

i estratègies de seguretat, com l'antivirus o el 

tallafocs. 

CD 

B
LO

C
 4

 

BL4.1. Elaborar, individualment i de forma 

cooperativa, continguts digitals en eines de la 

Web i en la producció de pàgines Web emprant 

els estàndards de publicació adequats i 

publicar-los seleccionant els drets dels 

materials. 

BL4.1.1. Elabora, individualment i de forma 

cooperativa, continguts digitals en eines de la 

Web emprant els estàndards de publicació 

adequats. 
CD 

 BL4.1.2. Elabora, individualment i de forma 

cooperativa, continguts digitals en la producció 

de pàgines Web emprant els estàndards de 

publicació adequats. 

CD 

 BL4.1.3. Elabora, individualment i de forma 

cooperativa, continguts digitals en eines de la 

Web i en la producció de pàgines Web 

organitzant i gestionant el propi aprenentatge i el 

del grup, per mitjà de diverses estratègies com 

l'ocupació de sistemes de categorització de 

continguts. 

CAA 

 BL4.1.4. Elabora de forma cooperativa 

continguts digitals en eines de la Web i en la 

producció de pàgines Web adoptant conductes 

responsables en l'intercanvi i publicació 

d'informació, i establint una comunicació 

constructiva, apreciant la diversitat de valors i 

respectant les diferències en la interacció amb el 

grup. 

CSC 

 BL4.1.5. Publica continguts digitals seleccionant 

els drets dels materials. 
CD 

B
LO

C
 5

 

BL5.1. Accedir a continguts digitals 

seleccionant el format i l'aplicació multi-

plataforma adequada i sincronitzar-los entre 

diversos dispositius. 

BL5.1.1. Accedeix a continguts digitals 

seleccionant el format i l'aplicació multi-

plataforma adequada. 
CD 

 BL5.1.2. Sincronitza continguts digitals 

seleccionant el format i l'aplicació multi-

plataforma adequada. 

CD 

BL5.2. Participar en comunitats virtuals i xarxes 

socials intercanviant informació amb sentit 

crític i desenvolupant conductes respectuoses 

i que protegeixin a l'individu per mantenir 

relacions personals i professionals. 

BL5.2.1. Participa en comunitats virtuals i xarxes 

socials intercanviant informació amb sentit crític 

i desenvolupant conductes respectuoses i que 

protegeixin a l'individu per mantenir relacions 

personals i professionals. 

CD 

CSC 
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BL5.3. Compartir continguts digitals mitjançant 

hiperenllaços i publicar-los en canals de 

distribució multimèdia, realitzant comentaris 

amb sentit crític. 

BL5.3.1. Comparteix continguts digitals 

mitjançant hiperenllaços. 
CD 

 BL5.3.2. Publica continguts digitals en canals de 

distribució multimèdia, realitzant comentaris amb 

sentit crític. 

CD 

B
LO

C
 6

 

BL6.1. Interpretar textos orals del nivell 

educatiu procedents de fonts diverses utilitzant 

les estratègies de comprensió oral per obtenir 

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el 

contingut, l'ampliació dels seus coneixements i 

la realització de tasques d'aprenentatge. 

BL6.1.1. Interpreta textos orals del nivell 

educatiu procedents de fonts diverses utilitzant 

les estratègies de comprensió oral per obtenir 

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el 

contingut, l'ampliació dels seus coneixements i la 

realització de tasques d'aprenentatge. 

CCLI 

CAA 

BL6.2. 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 transmetre de 

forma organitzada els seus coneixements amb 

un llenguatge no discriminatori. 

BL6.2.1. 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 transmetre de forma 

organitzada els seus coneixements amb un 

llenguatge no discriminatori. 

CCLI 

CAA 

BL6.3. 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.  

BL6.3.1. 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 

interacció oral utilitzant un llenguatge no 

discriminatori. 

CCLI 

CAA 

BL6.4. Reconèixer 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. 

BL6.4.1. Reconeix la terminologia conceptual de 

l'assignatura i del nivell educatiu. 

 CCLI 

 BL6.4.2. Utilitza la terminologia correctament en 

activitats orals i escrites de l'àmbit personal, 

acadèmic, social o professional. 

CCLI 

CAA 

BL6.5. Llegir textos de formats diversos i 

presentats en suport paper i digital, utilitzant les 

estratègies de comprensió lectora del nivell 

educatiu per obtenir informació i aplicar-la en la 

reflexió sobre el contingut, l'ampliació dels 

seus coneixements i la realització de tasques 

d'aprenentatge. 

BL6.5.1. Llegeix textos de formats diversos i 

presentats en suport paper i digital, utilitzant les 

estratègies de comprensió lectora del nivell 

educatiu per obtenir informació i aplicar-la en la 

reflexió sobre el contingut, l'ampliació dels seus 

coneixements i la realització de tasques 

d'aprenentatge. 

CCLI 

CAA 

BL6.6. 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 

BL6.6.1. 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 

CCLI 

CAA 
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ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i 

ajustats a les propietats textuals de cada tipus 

i situació comunicativa, per transmetre de 

forma organitzada els seus coneixements amb 

un llenguatge no discriminatori. 

ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i 

ajustats a les propietats textuals de cada tipus i 

situació comunicativa, per transmetre de forma 

organitzada els seus coneixements amb un 

llenguatge no discriminatori. 

BL6.7. Buscar i seleccionar informació en 

diverses fonts de forma contrastada i 

organitzar la informació obtinguda mitjançant 

diversos procediments de síntesis o 

presentació dels continguts; per ampliar els 

seus coneixements i elaborar textos de l'àmbit 

personal, acadèmic, social o professional i del 

nivell educatiu, citant adequadament la seva 

procedència. 

BL6.7.1. Busca informació en diverses fonts per 

ampliar els seus coneixements citant 

adequadament la seva procedència. 

CAA 

 BL6.7.2. Selecciona informació en diverses fonts 

de forma contrastada per elaborar textos de 

l'àmbit personal, acadèmic, social o professional 

i del nivell educatiu, citant adequadament la seva 

procedència. 

CCLI 

CAA 

 BL6.7.3. Organitza la informació obtinguda en 

una cerca mitjançant diversos procediments de 

síntesis o presentació dels continguts. 

CAA 

BL6.8. Realitzar de forma eficaç tasques o 

projectes, tenir iniciativa per emprendre i 

proposar accions sent conscient de les seves 

fortaleses i febleses, mostrar curiositat i interès 

durant el seu desenvolupament i actuar amb 

flexibilitat buscant solucions alternatives. 

BL6.8.1. Realitza de forma eficaç tasques o 

projectes. 

SIEE 

 BL6.8.2. Té iniciativa per emprendre i proposar 

accions sent conscient de les seves fortaleses i 

febleses. 

SIEE 

 BL6.8.3. Mostra curiositat i interès durant el 

desenvolupament de tasques o projectes. 
SIEE 

 BL6.8.4. Actua amb flexibilitat buscant solucions 

alternatives. 
SIEE 

BL6.9. Planificar tasques o projectes, 

individuals o col·lectius, fent una previsió de 

recursos i temps ajustada als objectius 

proposats, adaptar-ho a canvis i imprevists 

transformant les dificultats en possibilitats, 

avaluar amb ajuda de guies el procés i el 

producte final i comunicar de forma personal 

els resultats obtinguts. 

BL6.9.1. Planifica tasques o projectes, 

individuals o col·lectius, fent una previsió de 

recursos i temps ajustada als objectius 

proposats. 
SIEE 

 BL6.9.2. Adapta la previsió a canvis i imprevists 

transformant les dificultats en possibilitats. 
SIEE 
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 BL6.9.3. Avalua amb ajuda de guies el procés i 

el producte final de tasques o projectes. 
SIEE 

 BL6.9.4. Comunica de forma personal els 

resultats obtinguts de tasques o projectes. 
SIEE 

BL6.10. 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 

seves pròpies aptituds i interessos per generar 

alternatives davant la presa de decisions 

vocacional. 

BL6.10.1. Cerca i selecciona informació sobre 

els entorns laborals, professions i estudis 

vinculats amb els coneixements del nivell 

educatiu. 

SIEE 

 BL6.10.2. Analitza els coneixements, habilitats i 

competències necessàries per al 

desenvolupament de les professions i estudis 

vinculats amb els coneixements del nivell 

educatiu. 

SIEE 

 BL6.10.3. Compara els coneixements, habilitats 

i competències de les professions i estudis 

vinculats amb les seves pròpies aptituds i 

interessos per generar alternatives davant la 

presa de decisions vocacional. 

SIEE 

BL6.11. Participar en equips de treball per 

aconseguir metes comunes assumint diversos 

rols amb eficàcia i responsabilitat, recolzar a 

companys i companyes demostrant empatia i 

reconeixent les seves aportacions i utilitzar el 

diàleg igualitari per resoldre conflictes i 

discrepàncies. 

BL6.11.1. Participa en equips de treball per 

aconseguir metes comunes assumint diversos 

rols amb eficàcia i responsabilitat. SIEE 

CAA 

CSC 

 BL6.11.2. Recolza a companys i companyes 

demostrant empatia i reconeixent les seves 

aportacions. 

CSC 

CAA 

 BL6.11.3. Utilitza el diàleg igualitari per 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 recollir la informació que permetrà dur a terme l'avaluació dels 

alumnes es van a utilitzar: 
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• L'observació de l'actitud i treball diari de l'alumne durant la classe. Aquest apartat equival al 20% de 

qualificació i està subdividida en quatre apartats: Puntualitat, Participació, Interès, Respecte a companys 

i professors i Cura del material. 

• Els resultats de treballs i altres activitats d'execució individual i grupal: activitats d’ensenyament-

aprenentatge. Al llarg del curs es demanarà de forma contínua als alumnes la realització d’activitats que 

hauran de lliurar en la pàgina web de l'assignatura. Aquestes són de caràcter obligatori, excepte si el 

professor indica el contrari en alguna activitat concreta, i equivalen a un 40% de la nota. S’avaluaran 

mitjançant una escala de qualificacions de 5 nivells i, de forma preferent i quan siga possible, mitjançant 

entrevistes personals. 

• Proves o exàmens teòrico-pràctics de caràcter obligatori i individual, que incloguen preguntes curtes, 

tipus test i/o multiresposta, a més de supòsits pràctics o problemes per a la resolució dels quals siga 

necessària la utilització combinada de coneixements i aptituds específics. Per cada UD, si el professor 

considera que les activitats diàries no han estat suficients per assolir els continguts a nivell general de 

classe (mitjana actitud classe < 6 i mitjana activitats classe < 6), hi haurà almenys un examen de caràcter 

obligatori. Aquestes proves podran ser a paper o, preferentment, utilitzant l’ordinador. Equival a un 40% 

de la nota. 

• Les proves/exàmens es realitzaran en cas de que la nota mitjana general de les activitats siga <= 

a 6,0 sobre 10,0. En cas contrari queda a decisió del professor, qui estimarà la conveniència de 

realitzar les proves/exàmens. En cas de no fer cap prova/examen en una UD, l’apartat de 

treballs/activitats valdrà el 80% de la nota. 

Criteris de qualificació 
Respecte als criteris de qualificació, la nota final de l'alumne en l'avaluació de cada Unitat Didàctica 

s'establirà d'acord amb els següents percentatges: 

 

Percentatge Activitat 

40% Proves. Examen o prova teòric-pràctica (individual). La realització d’aquestes proves queda a 

decisió del professor. En cas de no fer-se cap prova/examen, el percentatge es sumarà 

automàticament al següent apartat: Activitats. 

40% Activitats. Valoració de les pràctiques i treballs realitzats en l'aula. El professorat dividirà 

aquest percentatge entre les diferents activitats com consideri convenient, sempre valorant la 

importància i dificultat de cada part. 

20% Actitud. Es valorarà: 

- Puntualitat. 

- Interès i participació en la classe. 

- Respecte amb la resta de companys i amb el professor. 

- Cura amb el material escolar. 

 

La nota final de la primera avaluació serà la mitjana aritmètica de totes les Unitats Didàctiques avaluades 

fins a aquest moment. Per a poder aprovar aquesta avaluació és necessari aconseguir una qualificació 

mínima de 5 punts.  

La nota final de la segona avaluació serà la mitjana aritmètica de totes les Unitats Didàctiques avaluades 

fins a aquest moment. Per a poder aprovar aquesta avaluació és necessari aconseguir una qualificació 

mínima de 5 punts.  
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La nota final d’aquesta matèria serà la mitjana aritmètica de totes les Unitats Didàctiques avaluades durant 

el curs. Per a poder aprovar aquesta assignatura 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: 

• 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 extraordinària 

Aquell alumant que no superi l'assignatura en l'avaluació ordinària, haurà de realitzar un examen teòric-

pràctic amb l’objectiu de recuperar tota la matèria. Com a mesura excepcional, els professors poden 

substituir la prova/examen per una activitat d’avaluació extraordinària. 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 obtinguin en aquesta prova utilitzant els criteris d’aproximació 

ja comentats abans.  
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1er CURS de Batxillerat. Programació, Xarxes i 
Sistemas Informàtics I 

El docent que s’encarregarà d’impartir la matèria d’aquesta assignatura és Alexandre Beltrán Sist. 

Continguts de la assignatura 

Bloc 1: Programació. CE1 i CE5 

• Representació de problemes mitjançant el modelatge de la realitat. 

• Abstracció, seqüenciació, algorítmica. Detecció i generalització de patrons. 

• Sostenibilitat i inclusió com a requisits del disseny del programari. 

• Llenguatges de programació. Paradigmes de programació. Objectes i esdeveniments. 

• Identificació dels elements d'un programa informàtic. Constants i variables, tipus i estructures de dades, 

operacions, operadors i conversions, expressions, estructures de control, funcions i procediments. 

• Operacions bàsiques amb bases de dades. Consultes, insercions i modificació. 

• Fases del cicle de vida d'una aplicació: anàlisi, disseny, codificació, proves, documentació, explotació i 

manteniment, entre altres.  

• Instal·lació i ús d'entorns de desenvolupament. Funcionalitats. 

• Eines de depuració i validació de programari. 

• Propietat intel·lectual. Tipus de drets, durada, límits als drets d'autoria i llicències de distribució i explotació. 

• Importància de la computació en el desenvolupament igualitari de la societat. Biaixos en els algorismes. 

• La indústria del desenvolupament del programari. Producció i consum de programari. Biaixos de gènere.  

Bloc 2: Sistemes informàtics. CE2 i CE5 

• Unitats de mesura. Sistemes de representació digital de la informació.  

• Arquitectura i disseny d'un ordinador. Elements, components físics i les seues característiques. 

• Criteris de selecció dels components d'un ordinador. Muntatge d'ordinadors. Simuladors de maquinari. 

Configuració de components. 

• Interacció dels components de l'equip informàtic en el seu funcionament. Prestacions i rendiment. 

• Dispositius mòbils i les seues característiques.  

• Sistemes operatius per a ordinadors personals i dispositius mòbils.  

• Instal·lació, configuració i administració de sistemes operatius.  

• Instal·lació, configuració i administració d'aplicacions.  

• Implicacions de l'ús dels dispositius digitals sobre el benestar digital, la salut, la sostenibilitat i el medi ambient. 

Bloc 3: Xarxes. CE3 i CE5 

• Orígens i evolució de les xarxes. Internet.  
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• Tipus de xarxes.  

• Models i protocols de comunicació.  

• Dispositius de xarxa i mitjans de transmissió.  

• Adreçament físic i lògic. 

• Disseny, instal·lació i configuració de xarxes. Simuladors. 

• Seguretat en xarxes cablejades i sense fils. Xifratge i encriptació. 

• Configuració bàsica d'encaminadors.  

• Eines de monitoratge i gestió de xarxes.  

Bloc 4: Serveis en xarxa. CE4 i CE5 

• Espai compartit de disc en una xarxa. 

• Ús adequat d'un servidor web. 

• Instal·lació i configuració bàsica d'un servidor web. 

• Instal·lació i configuració bàsica d'un gestor de continguts.  

• Servidors web i sistemes gestors de continguts com a eines de publicació i col·laboració en línia respectuoses. 

• Instal·lació i configuració d'un gestor de bases de dades en local.  

• Ús i manteniment de bases de dades.  

• Certificat i signatura digital. 

• Gestió de la identitat digital. L'empremta digital. 

• Estratègies per a una ciberconvivència igualitària, segura i saludable. Etiqueta digital. 

• La privacitat en la xarxa. La protecció de les dades de caràcter personal. Informació i consentiment. 

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. 

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

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

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

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

Bloc 2: Sistemes informàtics 

 Competència específica 2. 

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

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

requeriments.  

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

• 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. 

• 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. 

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

• 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. 

• Utilitzar serveis compartits d'emmagatzematge en xarxa entre diferents sistemes operatius en grups de treball 

reduïts. 

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

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

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

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

Bloc transversal 

 Competència específica 5.  

Exercir una ciutadania digital crítica, responsable i solidària enfront dels principals reptes d'una societat 

digitalitzada. 

• 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.  

• Participar en grups de treball i utilitzar estratègies comunicatives respectuoses entre iguals en espais virtuals 

d'aprenentatge col·laboratiu.  

• Prendre mesures de prevenció per a realitzar un ús segur i saludable en dispositius digitals, xarxes informàtiques 

i serveis en xarxa.  

• 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. 

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, a l’estar situats en l'àmbit d'un sistema docent presencial, l'assistència a classe 

serà obligatòria.   
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Com a principals instruments per a recollir 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. Aquest apartat equival al 10% de qualificació i 

inclou els apartats: Puntualitat, Atenció en classe, Treball en classe, Participació, Ajuda als companys, Respecte a 

companys i professor i Cura del material. 

• Els resultats de treballs, productes i altres activitats d'execució individual i grupal: activitats d’ensenyament-

aprenentatge. Al llarg del curs es demanarà de forma contínua als alumnes la realització d’activitats que hauran 

de lliurar en la l’aula virtual de l'assignatura (AULES). L’elaboració d’aquests treballs, productes i activitats 

requereix l’ús del coneixement i competències treballades en la unitat didàctica o bloc corresponent. Són de 

caràcter obligatori i equivalen a un 40% de la nota. S’avaluaran mitjançant rúbriques o escales i, de forma 

preferent i quan siga possible, mitjançant entrevistes personals. 

• Proves o exàmens teòrico-pràctics de caràcter obligatori i individual, que incloguen preguntes curtes, tipus test 

i/o multiresposta, a més de supòsits pràctics o problemes per a la resolució dels quals siga necessària la utilització 

combinada de coneixements i competències específiques de la unitat didàctica o bloc corresponent. Aquestes 

proves podran ser a paper o utilitzant l’ordinador, a consideració del professor. Equival a un 50% de la nota. 

• Les proves/exàmens es realitzaran en cas de que la nota mitjana general de les activitats siga <= a 6,0 sobre 

10,0. En cas contrari queda a decisió del professor, qui estimarà la conveniència de realitzar les proves/exàmens. 

En cas de no fer cap prova/examen en una UD, l’apartat de treballs/activitats valdrà el 80% de la nota. 

Criteris de qualificació 

Nota de les UD 

Respecte els criteris de qualificació, la nota final de l'alumne en l'avaluació de cada Unitat Didàctica s'establirà 

d'acord amb els percentatges següents: 

 

Percentatge Activitat 

50% Proves. Examen teòric-pràctic de caràcter individual que comprova les competències específiques 

de l’alumnat després d’haver-les treballat a classe amb les Activitats. Aquestes proves es realitzaran 

en cas de que la nota mitjana general de les activitats siga <= a 6,0 sobre 10; en cas contrari queda a 

decisió del professor, qui estimarà la conveniència de realitzar les proves/exàmens. 

En cas de no fer-se cap prova/examen, el percentatge es sumarà automàticament al següent apartat: 

Activitats. 

40% Activitats. Valoració de les pràctiques, productes i treballs realitzats en l'aula per desenvolupar i 

treballar les competències de la matèria. La seua realització és obligatòria a no ser que el professor 

especifique el contrari en alguna activitat concreta. El professor dividirà aquest percentatge entre 

les diferents activitats, valorant la importància i dificultat de cada part i considerant la duració 

temporal d’aquestes. 

De forma general i, si el professor no especifica el contrari, la qualificació de cada activitat es basa 

en una escala de 0-100. 
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El lliurament de les activitats fora del termini especificat pel professor tindrà una penalització a la 

nota. Aquesta penalització, en general, suposa minvar un nivell la qualificació; per exemple, una 

activitat de Notable pot ser qualificada com a Bé per haver estat lliurada amb retard. 

Algunes activitats, la solució de les quals ja s’haja vist a classe o haja estat publicada en l’aula virtual, 

no tindran possibilitat de ser lliurades fora del termini. 

10% Actitud. Es valorarà: 

- Assistència i puntualitat. 

- Treball durant les hores lectives. 

- Atenció, interès i participació en la classe. 

- Treball en classe i ajuda als companys. 

- Respecte amb la resta de companys i amb el professor. 

- Cura amb el material i recursos de l’aula. 

 

Nota Unitat Didàctica = Exàmens*0.5 + Activitats*0.4 + Actitud*0.1 

La correcció en l'escriptura és un element clau en aquesta etapa. En els textos escrits, tant de forma digital com 

manuscrita, es valorarà la correcció per tal que l'alumnat assolisca un alt nivell de perfecció, seguint les recomanacions 

del Pla Lingüístic del Centre (PLC). 

Si un alumne/a 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. 

En cas que es detecte que un alumne/ ha copiat en un examen, treball o pràctica,  tindrà una qualificació de Suspens 

en aquesta activitat amb una nota de 0. 

Nota de les avaluacions 

La nota de cada trimestre serà calculada a través de la mitjana ponderada de les UD treballades en el corresponent 

trimestre, tenint en compte que la ponderació de cadascuna vindrà donada pel temps dedicat a classe. 

Nota Trimestre = mitjana ponderada de la nota de cada UD treballada en el trimestre 

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 

 

Avaluació final ordinària 

La nota final de la matèria serà calculada considerant que no totes les UD tenen el mateix pes, per tant es farà una 

mitjana ponderada de manera que les unitats més curtes tindran menys pes que les unitats en les que dediquem més 
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temps. 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. 

Nota Final = mitjana ponderada de la nota de cada UD del curs 

La ponderació o pes de cada UD queda la manera següent: 

● UD1 Sistemes informàtics     5% 

● UD2 Unitats de mesura, sistemas de representación i SO  5% 

● UD3 Pensament computacional      10% 

● UD4 Python bàsic      20% 

● UD5 Xarxes informàtiques, orígens, evolución i tipus:  15% 

● UD6 Disseny i gestió de Xarxes informàtiques:   25% 

● UD7 Creació d’una web amb un servidor local   20% 

 

L’anterior ponderació de cada UD podria variar, a consideració del professor, segons el temps real dedicat a cada 

UD al llarg del curs. 

Avaluació de final de curs 

Atès que des del curs 21-22 no existeix convocatòria extraordinària, aquells alumnes que a un mes vista de 

l’avaluació final ordinària de juny no vagen a superar l’assignatura per haver suspès algunes de les competències 

avaluades fins el moment, tindran la possibilitat de presentar-se a un seguit de proves extraordinàries de recuperació. 

Aquestes proves les comunicarà el professor/a a cada alumne/a de forma personalitzada segons els continguts i 

competències que l’alumne/a hauria de recuperar per poder aprovar l’assignatura. Tindran caràcter teòric-pràctic, 

amb qüestions relacionades amb els continguts i competències treballats. 

Recuperació de l’assignatura pendent de cursos anteriors 

L’alumnat que tinga suspesa l’assignatura d’un curs anterior, podrà recuperar-la mitjançant un conjunt de proves 

teòriques-pràctiques que anirà realitzant entre el primer i el segon trimestre del curs sota el seguiment avaluatiu 

continu del professorat de la matèria. 

Sense perjudici de l’anterior, en cas de que l’alumnat no supere o no realitze aquestes proves i/o activitats 

avaluatives, també podrà recuperar l’assignatura mitjançant un examen teòric-pràctic presencial en la data i hora que 

fixe l’equip directiu (aproximadament, a finals del segon trimestre). 
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2on Curs de Batxillerat. Tecnologies de la informació 
y la comunicació II (TIC II) 

El docent que s’encarregarà d’impartir la matèria d’aquesta assignatura és Javier Calahorra Tovar. 

Continguts 
Els continguts d'aquest curs s'organitzen en tres blocs específics i un bloc transversal. Són els següents: 

Bloc 1 : Programació 

• Representació del problema o projecte per mitjà del modelatge. Anàlisi de requisits d'una aplicació. 

Entrada i eixida de les dades. Restriccions del programa. 

• Disseny de Diagrames de Fluxos de Dades o de casos d'ús, de classes i de seqüències. El 

paradigma de la programació orientada a objectes (POO). 

Objectes i classes. 

• Aplicació d'algoritmes i de diagrames de flux en la resolució de problemes de mitjana complexitat. 

Resolució d'un problema dividint-ho en subproblemes de menor complexitat que facilite l'elaboració 

d'algoritmes per a la seua resolució, i combinant les solucions per a resoldre el problema original. 

Resolució d'un problema a través de la generalització d'exemples particulars. Tècniques simples 

de disseny d'algoritmes. 

• Programació d'aplicacions de mitjana complexitat per mitjà d'un llenguatge de programació 

determinat: per a la programació d'aplicacions d'escriptori, per al desenrotllament web, per al 

disseny d'aplicacions de dispositius mòbils o per a la creació de programes de control robòtic i la 

seua execució en plataformes de maquinari. Sintaxi i semàntica d'un llenguatge de programació 

determinat. 

• Aplicació dels conceptes bàsics de la POO. Definició de classes. 

lnstanciació d'objectes. Herència. 

• Tipus de dades estructurats. Mòduls. Accés a bases de dades. 

• Ús d'entorns de desenrotllament de software. 

• Anàlisi del codi font d'un programa informàtic. Obtenció de resultats a partir d'unes condicions 

inicials predeterminades i realitzant les traces d'execució. Depuració i optimització de programes. 

Bloc 2: Publicació i difusió de continguts 

• Aplicacions i servicis de la web social. Aplicacions web que permeten el treball cooperatiu. Funcions 

i possibilitats de les Aplicacions web de treball cooperatiu. 

• Aplicacions de la web de productivitat i planificació cooperativa. 

Selecció de la informació en Internet a través de buscadors web, el rastreig de fonts de continguts i 

l'activitat en les xarxes socials. Fonts de contingut RSS. Mètodes per a buscar, seguir i organitzar 
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l'activitat en les xarxes socials. Organització cooperativa de la informació en servicis de la \Web: 

marcadors socials i emmagatzematge en la xarxa. Classificació per taxonomia i per folcsonomía. 

• Mètodes per a compartir coneixements i enllaços a continguts i per a debatre arguments en xarxes 

socials i en aplicacions de la web social. 

• Hàbits i conductes per a filtrar la font d'informació més completa i compartir-la amb persones amb els 

mateixos interessos. 

• Producció de continguts de forma cooperativa en servicis de la web com una wiki, un processador 

de textos cooperatiu, un blog cooperatiu, etc. 

• Disseny de pàgines web a través de ferramentes de la web com a plataformes de creació web o 

sistemes de gestió de continguts. 

• Administració de la web i configuració bàsica. Plantilles. Afegir continguts amb informació textual, 

gràfica i audiovisual, hiperenllaços i objectes incrustats d'altres servicis de la web. Gestió de menús. 

Gestió de widgets i plugins. Realització i gestió de comentaris. 

• Formularis. Mètodes per a la publicació de llocs web. Posicionament de pàgines web. 

Estàndards de publicació d'informació en la Web. 

• Conductes responsables en l'ús dels servicis d'intercanvi i publicació d'informació digital. 

La propietat intel·lectual de la informació. Drets d'autor. Tipus de llicències dels continguts digitals. 

Bloc 3: Seguretat 

• La seguretat de la informació. Principis d'integritat, disponibilitat, confidencialitat i autenticació. 

Repercussions de tipus econòmic, social o personal de la seguretat de la informació en la societat 

del coneixement. 

• Programari maliciós. Tipus i característiques. 

• Elements de protecció maquinari enfront d'atacs externs. 

• Elements de protecció programari enfront d'atacs interns. 

• Conductes de seguretat activa i passiva en l'ús dels equips informàtics. 

Bloc 4: Elements transversals a l’assignatura 

Criteris d'avaluació 
A continuació es mostren els criteris d'avaluació d'aquesta matèria relacionats amb els estàndards 

d'aprenentatge avaluables. 
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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. 

 
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. 

 

• Explica les estructures d'emmagatzematge per a 

diferents aplicacions tenint en compte les seues 

característiques. 

• Elabora diagrames de flux de mitjana complexitat 

usant elements gràfics i interrelacionant-los entre 

si per a donar resposta a problemes concrets. 

• Elabora programes de mitjana complexitat definint 

el flujograma corresponent i escrivint el codi 

corresponent. 

• Descompon problemes d'una certa complexitat en 

problemes més xicotets susceptibles de ser 

programats com a parts separades. 

• Elabora programes de mitjana complexitat 

utilitzant entorns de programació. 

• Obté el resultat de seguir un programa escrit en un 

codi determinat, partint de determinades 

condicions. 

• 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. 

• 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. 

• Explica les característiques rellevants de les web 

2.0 i els principis en què esta es basa. 

• Elabora treballs utilitzant les possibilitats de 

col·laboració que permeten les tecnologies 

basades en la web 2.0. 

• 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. 

• Selecciona elements de protecció programari per 

a Internet relacionant-los amb els possibles atacs. 

• 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. 

• Classifica el codi maliciós per la seua capacitat de 

propagació i descriu les característiques de cada 

un d'ells indicant sobre quins elements actuen. 

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.   
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Com a principals instruments per a recollir 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. Aquest apartat equival al 10% de 

qualificació i està subdividida en quatre apartats, de 0,25 punts cadascun: Puntualitat, Participació, 

Respecte a companys-professors i Cura del material. 

• Els resultats de treballs i altres activitats d'execució individual i grupal: activitats d’ensenyament-

aprenentatge. Al llarg del curs es demanarà de forma contínua als alumnes la realització d’activitats 

que hauran de lliurar en la pàgina web de l'assignatura. Aquestes són de caràcter obligatori i 

equivalen a un 50% de la nota. S’avaluaran mitjançant rúbriques i, de forma preferent i quan siga 

possible, mitjançant entrevistes personals. 

• Proves o exàmens teòrico-pràctics de caràcter obligatori i individual, que incloguen preguntes curtes, 

tipus test i/o multiresposta, a més de supòsits pràctics o problemes per a la resolució dels quals siga 

necessària la utilització combinada de coneixements i aptituds específics. Hi haurà un examen per 

cada Unitat Didàctica. Aquestes proves podran ser a paper o utilitzant l’ordinador, a consideració del 

professor. Equival a un 40% de la nota. 

• En cas de no fer cap examen en una UD, l’apartat de treballs/activitats valdrà el 80% de la nota. 

Criteris de qualificació 
Respecte als criteris de qualificació, la nota final de l'alumne en l'avaluació de cada Unitat Didàctica 

s'establirà d'acord amb els següents percentatges: 

 

Percentatge Activitat 

40% Proves. Examen o prova teòric-pràctica (individual). La realització d’aquestes proves queda a 

decisió del professor. En cas de no fer-se cap prova/examen, el percentatge es sumarà 

automàticament al següent apartat: Activitats. 

50% Activitats. Valoració de les pràctiques i treballs realitzats en l'aula. El professorat dividirà 

aquest percentatge entre les diferents activitats com considere convenient, sempre valorant la 

importància i dificultat de cada part. 

10% Actitud. Es valorarà: 

- Puntualitat. 

- Interès i participació en la classe. 

- Respecte amb la resta de companys i amb el professor. 

- Cura amb el material escolar. 

 

La nota final de la primera avaluació serà la mitjana aritmètica de totes les Unitats Didàctiques avaluades 

fins a aquest moment. Per a poder aprovar aquesta avaluació és necessari aconseguir una qualificació 

mínima de 5 punts.  

La nota final de la segona avaluació serà la mitjana aritmètica de totes les Unitats Didàctiques avaluades 

fins a aquest moment. Per a poder aprovar aquesta avaluació és necessari aconseguir una qualificació 

mínima de 5 punts.  

La nota final d’aquesta matèria serà la mitjana aritmètica de totes les Unitats Didàctiques avaluades durant 

el curs. Per a poder aprovar aquesta assignatura 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 extraordinària 

Aquell alumant que no superi l'assignatura en l'avaluació ordinària, haurà de realitzar un examen teòric-

pràctic amb l’objectiu de recuperar tota la matèria. Com a mesura excepcional, els professors poden 

substituir la prova/examen per una activitat d’avaluació extraordinària. 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 obtinguin en aquesta prova utilitzant els criteris d’aproximació 

ja comentats abans.  

Recuperació de l'assignatura pendent de cursos anteriors 

En el cas que hi hagin 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 obtinguin en aquesta 

prova. 


