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ETAPA Batxillerat 

CURS 2020-21 

ÀREA/MATÈRIA Tecnologies de la Informació i la Comunicació II 

GRUP/GRUPS B2A-B2B-B2C 
MESTRE/S-
PROFESSOR/S Maria Gilabert (grup A), Ildefons Rubiano (grup B) 

DATA ELABORACIÓ: 03-11-20 

 
 

1. OBJECTIUS 
 

1. Valorar les tecnologies de la informació i la comunicació com un important mitjà per l’avenç i la 
difusió del coneixement científico-tècnic, socio-humanístic i artístic, així com un eficaç sistema per 
l’accés a diferents serveis i un potent recurs per a l’oci. 

2. Millorar la imaginació i les habilitats creatives, comunicatives i col·laboratives, valorant les 
possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit personal de 
l’alumne i en l’àmbit de la societat en el seu conjunt. 

3. Cercar i seleccionar recursos disponibles a la xarxa per incorporar-los a les pròpies produccions, 
valorant la importància del respecte a l’autoria dels mateixos i la conveniència de recórrer a fonts 
que autoritzin expressament la seva utilització. 

4. Conèixer i utilitzar les eines necessàries per integrar-se en xarxes socials, aportant les seves 
competències al creixement de les mateixes i adoptant les actituds de respecte, participació, esforç 
i col·laboració que possibilitin la creació de produccions col·lectives. 

5. Adoptar les conductes de seguretat activa i passiva que possibiliten la protecció de les dades i del 
propi individu en els seves interaccions a Internet i en la gestió de recursos i aplicacions locals. 

6. Elaborar algorismes, diagrames de flux i programes senzills en un llenguatge de programació 
determinat que permetin resoldre problemes aritmètics senzills. – Aquest objectiu ha estat adaptat 
com a conseqüència de la situació creada per la COVID-19, que va impedir treballar els llenguatges 
de programació el curs anterior. 

 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

PRIMERA AVALUACIÓ 
Unitat 1: Fonaments de programació I. 
Unitat 2: Fonaments de programació II. 
 
SEGONA AVALUACIÓ 
Unitat 3: Seguretat informàtica.  
Unitat 4: Seguretat a Internet. 
 
TERCERA AVALUACIÓ 
Unitat 5: Eines de la web social. 
Unitat 6: Disseny i edició de pàgines web. 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
1. Aplicar algorismes a la resolució dels problemes més freqüents que es presenten en treballar amb 
estructures de dades.  
2. Analitzar i resoldre problemes de tractament d’informació, dividint-los en subproblemes i definint 
algorismes que els resolguin. 
3. Analitzar l’estructura de programes informàtics, identificant i relacionant els elements propis del 
llenguatge de programació utilitzat. 
4. Conèixer i comprendre la sintaxi i la semàntica de les construccions bàsiques d’un llenguatge de 
programació. 
5. Realitzar petits programes d’aplicació en un llenguatge de programació determinat, aplicant-los a la 
solució de problemes reals. 
6. Descriure les estructures d’emmagatzemament i analitzar les seves característiques. 
7. Depurar programes informàtics, i optimitzar-los per a la seva aplicació. 
8. Utilitzar i descriure les característiques de les eines relacionades amb la web social, identificant les 
funcions i possibilitats que ofereixen les plataformes de treball col·laboratiu. 
9. Elaborar i publicar continguts a la web integrant informació textual, gràfica i multimèdia tenint en 
compte a qui va adreçat i l’objectiu que es pretén aconseguir. 
10. Analitzar i utilitzar les possibilitats que ens ofereixen les tecnologies basades en la web 2.0 i 
successius desenvolupaments aplicant-les al desenvolupament de treballs col·laboratius. 
11. Adoptar conductes de seguretat activa i passiva que possibilitin la protecció de les dades i del propi 
individu en les seves interaccions a Internet i en la gestió de recursos i aplicacions locals. 
 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  
 
Les activitats de classe es puntuaran sobre 3 punts. La mitjana de totes les activitats de classe 
realitzades durant una avaluació serà una de les notes a tenir en compte de cara a la qualificació de 
l’alumne. Les altres notes (en nombre variable) seran les de les diferents activitats avaluables 
realitzades durant l’avaluació (exàmens, treballs, pràctiques...), que seran puntades sobre 10 punts.  
La qualificació de l’alumne a una avaluació s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les 
qualificacions de les diferents activitats avaluades (afegint la mitjana de les qualificacions de les 
activitats de classe).  
 
Les qualificacions al batxillerat són valors numèrics de 0 al 10 sense decimals, de manera que sempre 
que s’obtingui la mitjana d’un seguit de qualificacions i aquesta sigui un nombre decimal, es procedirà a 
arrodonir-lo. Es tindrà en compte l’actitud mostrada per l’alumne per matisar en sentit positiu o negatiu 
el resultat de la mitjana de les activitats d’avaluació a l’hora de procedir a l’arrodoniment. 
 
Si un alumne vol millorar la nota obtinguda en una avaluació, sol·licitarà al professor la realització 
d’activitats avaluables voluntàries encaminades a aquest efecte, que es realitzaran a l’inici de 
l’avaluació següent, en el període reservat a la realització de les proves de recuperació de l’avaluació. 
Aquestes activitats podran comportar, com a màxim, una millora d’un punt en la qualificació obtinguda 
per l’alumne inicialment. 
 
Es considera qualificació negativa aquella que és inferior a 5 punts. 
 
La qualificació final del curs de cada alumne s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les 
qualificacions obtingudes a les tres avaluacions, i arrodonint-la com en el cas de les qualificacions de 
cada avaluació. 
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5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
 

Recuperació d’avaluacions pendents: 
 
En cas de qualificació negativa a la primera o a la segona avaluació, l’alumne realitzarà, a l’inici de 
l’avaluació següent, unes proves de recuperació, que podran incloure qüestionaris i activitats. Si la 
qualificació obtinguda en aquestes proves supera a la qualificació obtinguda a l’avaluació, aquesta 
serà substituïda per la qualificació de les proves de recuperació a efectes d’obtenció de la 
qualificació final del curs. En el cas de la tercera avaluació, les proves finals de juny serviran com a 
proves de recuperació. 
 
Proves finals 

 
En cas de qualificació negativa a alguna avaluació (i a les activitats de recuperació corresponents) 
l’alumne podrà realitzar unes proves de recuperació al mes de maig, referides als continguts de les 
avaluacions suspeses, i que permetran recuperar aquestes qualificacions negatives. Les proves 
finals de juny podran incloure qüestionaris i activitats pràctiques. Per a recuperar avaluacions 
caldrà obtenir una qualificació igual o superior a cinc punts (sobre 10) en la mitjana de les activitats 
de recuperació de juny.  

 
Si la qualificació d’aquestes proves finals resulta inferior a cinc punts (sobre 10), i l’alumne tenia 
alguna avaluació pendent, la matèria quedarà pendent per la convocatòria extraordinària.  
 
Convocatòria extraordinària: 
 
Els alumnes que tinguin la matèria pendent, encara que sigui per una sola avaluació pendent, 
hauran de recuperar tota l’assignatura. Els alumnes rebran un pla de treball amb una sèrie 
d’activitats recomanades, i amb indicacions sobre l’estructura de les proves de la recuperació 
extraordinària, les quals podran incloure exàmens escrits i activitats pràctiques. La qualificació 
obtinguda en aquestes proves serà la qualificació final de l’alumne al curs. Si aquesta qualificació 
és negativa, la matèria quedarà pendent per la seva recuperació al curs següent. 
  
Les proves de recuperació que han de realitzar els alumnes que no han superat la matèria estan 
encaminades a determinar si han assolit els objectius generals de la matèria per aquest curs que 
s’especifiquen al punt 1 del present document. Aquestes proves seran confeccionades tenint en 
compte, doncs, els objectius generals, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge que 
s’indiquen a la present programació. 
  
Les proves de la convocatòria extraordinària consistiran en: 
 
1. Resolució d’un qüestionari teòric escrit de 10 preguntes relatives als continguts de tipus 
conceptual. 
2. Possibles activitats de tipus pràctic (degut al temps de les proves extraordinàries, no es podran 
realitzar totes elles): 

• Elaboració d’un petit programa amb un llenguatge de programació estructurat, del mateix 
grau de dificultat que els que s’han realitzat durant el curs. 

• Creació d’una petita pàgina web amb text, imatges i enllaços. 
  
Matèries pendents de cursos anteriors: 
• El Seminari d’informàtica, dins del Departament de Matemàtiques i Tecnologia, assumirà les 

tasques de reforç i avaluació dels alumnes de segon que tinguin la matèria de Tecnologies de 
la Informació pendent del curs anterior. 

• Per aquest fi es proposarà a aquests alumnes un pla de treball amb expressió dels continguts a 
treballar i de les activitats recomanades. 

• Es programaran les proves parcials necessàries per verificar la recuperació de les dificultats 
que van motivar la qualificació negativa. 

• L’avaluació i qualificació de la matèria pendent de primer curs es verificarà abans de l’avaluació 
final ordinària de segon curs. 


