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ETAPA ESO 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Tecnologies de la Informació i la Comunicació 4 

GRUP/GRUPS S4A-S4B (3 grups) 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Maria Gilabert (Grup 1), Ildefons Rubiano (Grup 2), Xavier 
Companys (Grup3) 

DATA ELABORACIÓ: 08/10/2021 

 

1. OBJECTIUS 

 
1. Conèixer els principals components de hardware i software d’un ordinador, i utilitzar-los al nivell 

necessari per resoldre problemes quotidians. 
2. Conèixer els elements bàsics de seguretat activa i passiva per adoptar conductes responsables en 

el què es refereix a protecció de dades i intercanvi d’informació. 
3. Buscar i seleccionar recursos disponibles a la xarxa per tal d’ incorporar-los a les seves pròpies 

produccions, valorant la importància del respecte de la propietat intel·lectual i la conveniència de 
recórrer a fonts que autoritzin expressament la seva utilització. 

4. Manejar les funcionalitats principals dels programes ofimàtics bàsics: processadors de textos, fulls 
de càlcul i bases de dades. 

5. Manejar les funcionalitats principals dels programes de tractament digital de la imatge fixa, el so i la 
imatge en moviment i la seva integració per crear petites produccions multimèdia amb finalitat 
expressiva, comunicativa o il·lustrativa. 

6. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica per construir i expressar unitats complexes de 
coneixement en forma de presentacions electròniques, aplicant-les en mode local, per reforçar un 
discurs, o en mode remot, com a síntesi o guió que faciliti la difusió d’unitats de coneixement 
elaborades. 

7. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica obtinguda de qualsevol font, per tal d’elaborar 
continguts propis i publicar-los al Web, utilitzant mitjans que possibilitin la interacció i formats que 
facilitin la inclusió d’elements multimèdia decidint la forma amb la qual es posaran a disposició de la 
resta d’usuaris. 

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

 
NOTA: Els objectius marcats amb fons verd són els que es consideren imprescindibles durant aquest 
curs. 
 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
 

GRUP 1 – GRUP 2 
 
1a Avaluació (20 hores) 

 

Presentació de l’assignatura 
Temps: 1 h. 
Continguts:  
 Explicació First Lego League. 
 Explicació dels continguts del curs i criteris i procediments d’avaluació. 
 Realització d’un qüestionari i una prova inicial diagnòstica. 
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Unitat 1: Hardware & Networks (+ Publicació i difusió de continguts) 
Temps: 11 h. 
Continguts:  
 Principals components hardware que composen un ordinador 
 Elements, disseny i configuració d’una xarxa a nivell local 
 Intercanvi d’informació entre dispositius 

Realització de pàgines web 
(educació per al consum) 
ODS 12 – Consum i producció responsables 

 

Unitat 2: OS - Sistemes operatius 
Temps: 8 h. 
Continguts:  
 Tipus de sistemes operatius 
 Instal·lació i eliminació de programari 
 Software de comunicació 
(educació per al consum) 
ODS 9 – Indústria, innovació i infraestructures 

 
2a Avaluació (19 hores) 

 

Unitat 3: Seguretat informàtica + Presentacions 
Temps: 10 h. 
Continguts:  
 Dispositius físics d’interconnexió d’equips. Recursos compartits. Grups i permisos. 
 Xarxes locals i xarxes virtuals 
 Seguretat activa i passiva. Malware. Seguretat a Internet. Protocols segurs. 
 Elaboració de presentacions integrant informació escrita, gràfica i ús d’hipervincles que enllacin 
les mateixes a altres documents i a la xarxa. 
(educació per al consum, educació moral i cívica) 

 

Unitat 4: Processadors de textos 
Temps: 5 h. 
Continguts:  
 Utilització de les eines de processadors de text per al disseny de documents amb 
 continguts textuals, numèrics, gràfics i enllaços, donant format i utilitzant taules, tabulacions i la 
resta d’eines d’edició per presentar i maquetar un document. 
(educació per al consum) 

  

Unitat 5: Fulls de càlcul 
Temps: 4 h. 
Continguts:  
 Ús de fulls de càlcul per a l’elaboració de documents, incloent continguts textuals, numèrics i 
operacions amb funcions, Representació i interpretació de gràfics. Ús d’eines d’edició i  format per a la 
millora de presentació de documents. 
(educació per al consum) 

 
3a Avaluació (20 hores) 

 

Unitat 6: BBDD 
Temps: 5 h. 
Continguts:  
 Disseny i creació de bases de dades. Relacions entre taules, formularis, consultes i 
 informes. 
(educació per al consum) 

  

Unitat 7: Imatges fixes 
Temps: 6 h. 
Continguts: 
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 Software d’adquisició i tractament d’imatges fixes 
(educació per al consum, educació moral i cívica) 

  

Unitat 8: Àudio 
Temps: 3 h. 
Continguts:  
 Software d’adquisició i tractament de fitxers d’àudio 
(educació per al consum) 

 

Unitat 9: Vídeo 
Temps: 3 h. 
Continguts:  
 Software d’adquisició i tractament de fitxers de vídeo 

Creació de continguts multimèdia 
(educació per al consum) 
ODS 13 – Acció climàtica 

  

Unitat 10: Ús d’Internet + Ètica i estètica en la interacció en xarxa 
Temps: 3 h. 
Continguts: 
 Organització i integració hipertextual de la informació: pàgines web, blocs i wikis 
 Estàndards de publicació. Accessibilitat a la informació. 
 Accés a recursos i plataformes. 
 Xarxes socials.  
 
 La societat del coneixement 

Hàbits orientats a la protecció de la intimitat en entorns virtuals 
 Propietat i intercanvi d’informació 
 Accés als recursos 
(educació per al consum, educació moral i cívica) 

 

GRUP 3 
 
1a Avaluació (20 hores) 
 

Presentació de l’assignatura (1h) 
Unitat 1: Projecte First Lego League (19h) 
 
Treball per projectes: participació en la competició FLL, que enguany porta per títol “Cargo Connect”. 
Els alumnes hauran de treballar el tema del transport de mercaderies, i proposar idees innovadores al 
respecte per tal d’aconseguir un món més sostenible. 
En el projecte s’inclouran continguts dels blocs 1, 3, 5 i 6,  principalment en l’ús de programari ofimàtic i 
d’Internet. 
 
(educació per al consum, educació moral i cívica) 
ODS 9 – Indústria, innovació i infraestructures 

 
2a Avaluació (19 hores) 
 

Unitat 1 (continuació) (10h) 
Unitat 2: Hardware & Networks (9h) 

 
3a Avaluació (20 hores) 
 

Unitat 3: OS - Sistemes operatius (7h) 
Unitat 4: Seguretat informàtica (7h) 
Unitat 5: BBDD (6h) 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. Ètica i estètica en la interacció en xarxa 

1. Adoptar conductes i hàbits que permetin 
la protecció de l’individu en la seva 
interacció a la xarxa. 
2. Accedir a serveis d’intercanvi i publicació 
d’informació digital amb criteris de 
seguretat i ús responsable. 
3. Reconèixer i comprendre els drets dels 
materials allotjats a la web. 

1.1 Interactua amb hàbits adequats en entorns 
virtuals. 
1.2 Aplica polítiques segures d’utilització de 
contrasenyes per a la protecció de la informació 
personal. 
2.1 Realitza activitats amb responsabilitat sobre 
conceptes com la propietat i l’intercanvi 
d’informació. 
3.1 Consulta diferents fonts i navega coneixent la 
importància de la identitat digital i els tipus de frau 
de la web. 
3.2 Diferencia el concepte de materials subjectes a 
drets d’autor i materials de lliure distribució. 

Bloc 2. Ordinadors, sistemes operatius i xarxes 

1. Utilitzar i configurar equips informàtics 
identificant els elements que els configuren 
i la seva funció en el conjunt. 
2. Gestionar la instal·lació i eliminació de 
software de propòsit general. 
3. Utilitzar software de comunicació entre 
equips i sistemes. 
4. Conèixer l’arquitectura d’un ordinador, 
identificant els seus components bàsics i 
descrivint les seves característiques. 
5. Analitzar els elements i sistemes que 
configuren la comunicació sense fils. 

1.1 Realitza operacions bàsiques d’organització i 
emmagatzematge de la informació. 
1.2 Configura elements bàsics del sistema operatiu i 
accessibilitat de l’equip informàtic. 
2.1 Resol problemes vinculats als sistemes 
operatius i els programes i aplicacions vinculats als 
mateixos. 
3.1 Administra l’equip amb responsabilitat i coneix 
aplicacions de comunicació entre dispositius. 
4.1 Analitza i coneix diversos components físics 
d’un ordinador, les seves característiques tècniques 
i les seves connexions. 
5.1 Descriu les diferents formes de connexió en la 
comunicació entre dispositius digitals. 

Bloc 3. Organització, disseny i producció d’informació digital 

1. Utilitzar aplicacions informàtiques 
d’escriptori per a la producció de 
documents. 
2. Elaborar continguts d’imatge, àudio i 
vídeo i desenvolupar capacitats per 
integrar-los en diverses produccions. 

1.1 Elabora i maqueta documents de text amb 
aplicacions informàtiques que faciliten la inclusió de 
taules, imatges, fórmules, gràfics, així com altres 
possibilitats de disseny, i interactua amb altres 
característiques del programa. 
1.2 Produeix informes que requereixen la utilització 
de fulls de càlcul, que incloguin resultats textuals, 
numèrics i gràfics. 
1.3 Elabora bases de dades senzilles i utilitza la 
seva funcionalitat per consultar dades, organitzar la 
informació i generar documents. 
2.1 Integra elements multimèdia, imatge i text en 
l’elaboració de presentacions, adequant el disseny i 
maquetació al missatge i al públic objectiu al qual 
va dirigit. 
2.2 Utilitza dispositius de captura d’imatge, àudio i 
vídeo i, mitjançant software específic, edita la 
informació i crea nous materials en diversos 
formats. 

Bloc 4. Seguretat informàtica 

1. Adoptar conductes de seguretat activa i 
passiva en la protecció de dades i en 
l’intercanvi d’informació. 
 

1.1 Analitza i coneix diversos dispositius físics i les 
característiques tècniques, de les seves connexions 
i l’intercanvi d’informació entre ells. 
1.2 Coneix els riscos de seguretat i utilitza hàbits de 
protecció adequats. 
1.3 Descriu la importància de l’actualització del 
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software, l’ús d’antivirus i de tallafocs per garantir la 
seguretat. 
 

Bloc 5. Publicació i difusió de continguts 

1. Utilitzar diversos dispositius d’intercanvi 
d’informació, coneixent les característiques 
i la comunicació o connexió entre ells.  
2. Elaborar i publicar continguts a la web 
integrant informació textual, numèrica, 
sonora i gràfica. 
3. Conèixer els estàndards de publicació i 
utilitzar-los en la producció de pàgines web 
i eines TIC de caràcter social. 

1.1 Realitza activitats que requereixin compartir 
recursos en xarxes locals i virtuals. 
 
2.1 Integra i organitza elements textuals i gràfics en 
estructures hipertextuals. 
 
2.2 Dissenya pàgines web i coneix els protocols de 
publicació, sota estàndards adequats i amb 
respecte als drets de propietat. 
 
3.1 Participa col·laborativament en diverses eines 
TIC de caràcter social i gestiona els propis. 

Bloc 6. Internet, xarxes socials, hiperconnexió 

1. Desenvolupar hàbits en l’ús d’eines que 
permetin l’accessibilitat a les produccions 
des de diversos dispositius mòbils.  
2. Utilitzar el sentit crític i desenvolupar 
hàbits adequats en l’ús i intercanvi de la 
informació a través de xarxes socials i 
plataformes. 
3. Publicar i relacionar mitjançant 
hiperenllaços informació en canals de 
continguts, multimèdia, presentacions, 
àudio i vídeo. 

1.1 Elabora materials per a la web que permeten 
l’accessibilitat a la informació multiplataforma. 
1.2 Realitza intercanvi d’informació en diferents 
plataformes en les quals està registrat i que 
ofereixen serveis d’informació, oci, etc. 
1.3 Sincronitza la informació entre un dispositiu 
mòbil i un altre dispositiu. 
2.1 Participa activament en xarxes socials amb 
criteris de seguretat. 
3.1 Utilitza canals de distribució de continguts 
multimèdia per allotjar materials propis i enllaçar-los 
en altres produccions. 

 

GRUP 1 – GRUP 2 
 

 UD1 UD2 UD3  UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 

BLOC 1. Ètica i estètica en la interacció en xarxa 

CA1           X 

CA2           X 

CA3           X 

Bloc 2. Ordinadors, sistemes operatius i xarxes 

CA1 X           

CA2  X          

CA3  X          

CA4 X           

CA5 X           

Bloc 3. Organització, disseny i producció d’informació digital 

CA1   X  X X X     

CA2        X X X  

Bloc 4. Seguretat informàtica 

CA1   X         

Bloc 5. Publicació i difusió de continguts 

CA1           X 

CA2 X          X 

CA3 X          X 

Bloc 6. Internet, xarxes socials, hiperconnexió 

CA1           X 

CA2           X 

CA3           X 
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GRUP 3 
 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 

BLOC 1. Ètica i estètica en la interacció en xarxa 

CA1 X   X  

CA2 X     

CA3 X     

Bloc 2. Ordinadors, sistemes operatius i xarxes 

CA1  X    

CA2   X   

CA3   X   

CA4  X    

CA5  X    

Bloc 3. Organització, disseny i producció d’informació digital 

CA1 X    X 

CA2 X     

Bloc 4. Seguretat informàtica 

CA1    X  

Bloc 5. Publicació i difusió de continguts 

CA1 X     

CA2 X     

CA3 X     

Bloc 6. Internet, xarxes socials, hiperconnexió 

CA1 X     

CA2 X     

CA3 X     

 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
 

Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 

 
L’avaluació de l’alumne es farà en base als objectius educatius i els criteris d’avaluació establerts al 
punt 3 i 5 d’aquesta programació i tindrà tres modalitats: avaluació inicial, formativa i final (o 
sumativa). 

El primer dia de classe es passarà als alumnes un petit qüestionari i una avaluació inicial per veure 
quin nivell de coneixement presenta cada un. És força normal que en una matèria com aquesta ens 
puguem trobar amb nivells inicials molt dispars entre alumnes, ja que els seus coneixements previs 
depenen directament dels recursos que tenen a casa i de les inquietuds personals de cada un. Es 
podrà establir amb aquesta petita avaluació inicial si s’hauran de tenir en compte atencions 
personalitzades (tant a l’alta com a la baixa) o no. 

Durant el curs, i depenent dels continguts de cada unitat, s’aniran realitzant un seguit d’activitats 
avaluables: exercicis teòrics individuals, pràctiques individuals, petits treballs en grup amb la 
respectiva presentació oral, etc. En alguna unitat hi podrà haver una prova teòrica (oral o escrita), 
mentre que en d’altres es realitzarà una prova de coneixements pràctics que s’haurà de realitzar a 
l’ordinador. Puntualment també hi haurà unitats en què l’avaluació es farà només a partir de la 
realització del treball de classe. Aquesta diversitat de propostes es fonamenta en la diversitat de 
continguts de la matèria i es pretén que ajudin a l’alumne a conèixer els seus progressos per tal 
d’ajudar-lo a millorar a mesura que vagi avançant el curs escolar. 
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Criteris de qualificació 

 
La nota de cada una de les tres avaluacions, que s’aprovarà si resulta no inferior a 5, s’obtindrà per 
la mitjana ponderada de totes les notes que es disposin en aquella avaluació. 

 

    Coneixements       Actituds 

 80% 20% 

 
La nota de coneixements s’obté de la mitjana ponderada de: 
 Proves teòriques (orals i/o escrites, depenent de la unitat) 
 Proves pràctiques (depenent de la unitat) 
 Exercicis teòrics (depenent de la unitat) 
 Exercicis pràctics (depenent de la unitat) 
 Realització de petits treballs en grup i corresponent presentació (depenent de la unitat) 

 

Durant la 1a i la 2a avaluació es realitzen activitats avaluables teòriques a cada una de les unitat 
didàctiques, la mitjana aritmètica dels quals representarà un 65% de la nota final de la nota de 
coneixements, mentre que la resta d’activitats ponderaran el 35% restant. En el cas de la tercera 
avaluació, que no hi ha activitats avaluables teòriques, la nota s’obtindrà de la mitjana de cada una 
de les activitats  realitzades. 

  

GRUP 3 
- A la 1a avaluació es puntuarà el projecte FLL en funció de diferents activitats  
d’avaluació que s’aniran realitzant segons com evolucioni el projecte. 
- A la 2a avaluació es puntuarà: 
      20%: conclusió del projecte FLL 
      70%: activitat avaluable U2 
      10%: activitats U2 
- A la 3a avaluació es puntuarà: 
      70%: mitjana de les activitats avaluables teòriques U3 i U4 
      20%: activitat avaluable pràctica U5 

    10%: activitats 
 

La nota d’actituds s’obté en base als següents ítems: 
 Comportament (respecte i participació) 
 Rendiment (esforç i constància) 
 Ordre a l’aula 

 
A cada sessió de classe, i en funció de l’observació de cada un dels alumnes, es valorarà de 0 a 
3 l’actitud de l’alumne. La nota s’obtindrà de fer la mitjana de totes les puntuacions rebudes al 
llarg del període d’avaluació. 

 
 
La qualificació final de l’alumne s’obté de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions i/o 
recuperacions  del curs. Si el resultat és major o igual a 5 (encara que s’hagi suspès alguna 
avaluació) la matèria quedarà aprovada en la seva totalitat. 

 
Les qualificacions dels alumnes s’expressaran utilitzant una escala numèrica de l'1 al 10 sense 
decimals, considerant negatives les qualificacions inferiors a 5. Quan es realitzi alguna mitjana i 
aquesta sigui un nombre decimal, es procedirà a aproximar-lo segons el criteri del professor. 
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5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents: 
  
Per recuperar una avaluació pendent, l’alumne haurà de fer una activitat d’avaluació que es 
realitzarà durant una hora de classe al principi de l’avaluació següent; en el cas de la tercera 
avaluació es farà durant els dies establerts en el calendari del curs per a aquesta finalitat. La data 
exacta es comunicarà als alumnes després de l’entrega de notes de cada avaluació i serà sempre 
dins de la setmana assignada pel centre per realitzar aquestes recuperacions. 

 
L’activitat d’avaluació inclourà tots els continguts de les unitats treballades durant l’avaluació i pot 
contenir tant preguntes teòriques com activitats pràctiques a l’ordinador. 

 
Per obtenir la nota de recuperació de l’avaluació es ponderarà amb un 80% la nota de l’ activitat 
d’avaluació i amb un 20% la nota d’actitud (recuperable en cas d’estar suspesa entregant les feines 
pendents o suspeses). 
 
 
Convocatòria extraordinària: 
 
Si l’alumne no ha aprovat la matèria durant el curs, haurà de presentar-se a la convocatòria 
extraordinària amb tots els continguts del curs. L’alumne rebrà un registre on s’indicaran les 
activitats que s’hauran d’entregar el dia de l’avaluació. 

 
L’alumne haurà de realitzar una activitat d’avaluació de mínims que inclourà tots els continguts de 
les unitats treballades i que podrà contenir tant preguntes teòriques com activitats pràctiques a 
l’ordinador. 

 
Si la nota obtinguda de ponderar amb un 20% la nota de les activitats i amb un 80% la nota de 
l’activitat d’avaluació és major o igual que 5,  la matèria quedarà recuperada amb un 5. 

 
 
Matèries pendents de cursos anteriors: 

 
Aquesta matèria és una optativa exclusiva de 4t d’ESO i, per aquest motiu, no hi ha pendents de 
cursos anteriors.  


