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ETAPA BATXILLERAT 

CURS 2021-2022 

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: 08/10/21 

 

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 de mitjana complexitat en un llenguatge de 
programació determinat que permetin resoldre problemes. 

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

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
 
PRIMERA AVALUACIÓ: 
Total sessions previstes Grup A: 17 
Total sessions previstes Grup B: 17 
 
Sessió 1: Presentació de la matèria.  
Sessió 2: Realització d’una activitat d’avaluació inicial diagnòstica sense qualificació. 
 

UNITAT 1:  FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II 
Temps A 7 sessions. 
Temps B 7 sessions. 
 
Diagrames amb estructures condicionals i repetitives 
- Programa ‘Cara o creu’. 
- Programa ‘Capsa amb premi’. 
Funcions. 
Depuració d’errors i verificació del programa 
Estructures d’emmagatzematge: Programa ‘Veure notes’ 
 

 

UNITAT 2:  FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ III 
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Temps A 8 sessions. 
Temps B 8 sessions. 
 
Phyton 

 
SEGONA AVALUACIÓ: 
Total sessions previstes Grup A: 15  
Total sessions previstes Grup B: 17 
 

UNITAT 3:  FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ IV 
Temps A 7 sessions. 
Temps B 7 sessions. 
 
AppInventor 

 

UNITAT 4:  DISSENY I EDICIÓ DE PÀGINES WEB 
Temps A 1 sessions. 
Temps B 3 sessions. 
 
Creació d’una web amb Google Sites 
Inserció i format del text.  
Inserció i format de les imatges 
Inserció d’enllaços 
Inserció de vídeos 

 

UNITAT 5:  SEGURETAT INFORMÀTICA 
Temps A 7 sessions. 
Temps B 7 sessions. 
 
Les còpies de seguretat. Les actualitzacions de seguretat. 
El xifratge de la informació (criptografia). 
Les contrasenyes i altres sistemes d’accés. Signatures i certificats digitals 
El malware I: Definició, virus, cucs, troians. 
El malware II: Rootkits, ransomware, spyware. 
Software de seguretat: Antivirus, antimalware, antirootkits. 
Seguretat a les xarxes sense fils (WEP, WAP i WAP2). 

 
TERCERA AVALUACIÓ: 
Total sessions previstes Grup A: 18 
Total sessions previstes Grup B: 16 
 

UNITAT 6:  EINES DE LA WEB SOCIAL 
Temps A 9 sessions. 
Temps B 9 sessions. 
 
Internet: conceptes bàsics 
La web 
Fonaments del llenguatge HTML 
La web 2.0: concepte i eines 
El treball col·laboratiu online 
Blogs 
Wikis – Creació d’una wiki sobre espècies protegides a Andorra 
(https://www.bopa.ad/bopa/025027/Documents/7F35A.pdf ). 
Xarxes socials 
 
ODS 15 – Vida d’ecosistemes terrestres 

 
 
 

https://www.bopa.ad/bopa/025027/Documents/7F35A.pdf
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UNITAT 7:  SEGURETAT A INTERNET 
Temps A 9 sessions. 
Temps B 7 sessions. 
 
La identitat digital.  
El dret a l’oblit. Drets sobre les dades personals. 
Privacitat en la navegació. Cookies. Protocols segurs. 
Privacitat i xarxes socials. 
Spam i hoaxs (‘fake news’) 
Estafes i fraus a internet: suplantació d’identitat, phishing, pharming, scam 
Ciberbullying, sexting i grooming. 

 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 
Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. La societat de la informació i l’ordinador 

1. Analitzar i valorar les influencies de les 
TIC en la transformació de la societat actual, 
tant en els àmbits de l’adquisició del 
coneixement com en els de la producció. 

1.1 Descriu les diferències entre el que es considera 
societat de la informació i societat del coneixement. 
1.2 Explica quins nous sectors econòmics han 
aparegut com a conseqüència de la generalització de 
les TIC. 

Bloc 2. Arquitectura d’ordinadors 

1. Configurar ordinadors i equips informàtics 
identificant els subsistemes que els 
componen, descrivint les seves 
característiques i relacionant cada element 
amb les prestacions del conjunt. 
2. Instal·lar i utilitzar software de propòsit 
general i d’aplicació avaluant les seves 
característiques i entorns d’aplicació. 

1.1 Descriu les característiques dels subsistemes que 
componen un ordinador, tot identificant els principals 
paràmetres de funcionament. 
1.2 Realitza esquemes d’interconnexió dels blocs 
funcionals d’un ordinador, tot descrivint la contribució 
de cadascun d’ells al funcionament integral del 
sistema. 
1.3 Descriu dispositius d’emmagatzemament massiu 
utilitzats en sistemes d’ordinadors, tot reconeixent la 
seva importància en la custòdia de la informació 
1.4 Descriu els tipus de memòria que s’utilitzen als 
ordinadors, i analitza els paràmetres que les 
defineixen i la seva aportació al rendiment del conjunt. 
 
2.1 Elabora un diagrama de l’estructura d’un sistema 
operatiu, i relaciona cadascuna de les parts amb les 
funcions que realitza. 
2.2 Instal·la sistemes operatius i programes 
d’aplicació per a la resolució de problemes en 
ordinadors personals, tot seguint les instruccions del 
fabricant. 

Bloc 3. Software per a sistemes informàtics 

1. Utilitzar aplicacions informàtiques 
d’escriptori o web, com a instruments de 
resolució de problemes específics. 

1.1 Dissenya bases de dades senzilles i/o n’extreu 
informació, realitzant consultes, formularis i informes. 
1.2 Elabora informes de text que integrin text i 
imatges, tot aplicant les possibilitats de les aplicacions 
i tenint en compte el destinatari. 
1.3 Elabora presentacions que integrin text, imatges i 
elements multimèdia, adequant el missatge al públic 
objectiu al qual està destinat. 
1.4 Resol problemes que requereixin la utilització de 
fulls de càlcul generant resultats textuals, numèrics i 
gràfics. 
1.5 Dissenya elements gràfics en 2D i 3D per a 
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comunicar idees. 
1.6 Realitza petites pel·lícules integrant so, vídeo i 
imatges, utilitzant programes d’edició d’arxius 
multimèdia. 

Bloc 4. Xarxes d’ordinadors 

1. Analitzar les principals topologies 
utilitzades en el disseny de xarxes 
d’ordinadors, tot relacionant-les amb l’àrea 
d’aplicació i amb les tecnologies emprades. 
2. Analitzar la funció dels equips de connexió 
que permeten realitzar configuracions de 
xarxes i la seva interconnexió amb xarxes 
d’àrea estesa. 
3. Descriure els nivells del model OSI, 
relacionant-los amb les seves funcions en 
una xarxa informàtica. 

1.1 Dibuixa esquemes de configuració de petites 
xarxes locals seleccionant les tecnologies en funció de 
l’espai físic disponible. 
1.2 Realitza una anàlisi comparativa entre diferents 
tipus de cablejats utilitzats en xarxes de dades. 
1.3 Realitza una anàlisi comparativa entre tecnologia 
cablejada i sense fils indicant possibles avantatges i 
inconvenients. 
 
2.1 Explica la funcionalitat dels diferents elements que 
permeten configurar xarxes de dades, indicant els 
avantatges i inconvenients principals. 
 
3.1 Elabora un esquema de com es realitza la 
comunicació entre els nivells OSI de dos equips 
remots. 

Bloc 5. Programació 

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. 

1.1 Desenvolupa algorismes que permetin resoldre 
problemes aritmètics simples, i elabora els diagrames 
de flux corresponents. 
 
2.1 Escriu programes que incloguin bucles de 
programació per solucionar problemes que impliquin 
la divisió del conjunt en parts més petites. 
 
3.1 Obté el resultat de seguir un petit programa escrit 
en un codi determinat, partint de determinades 
condicions. 
 
4.1 Defineix què s’entén per sintaxi d’un llenguatge de 
programació proposant exemples concrets d’un 
llenguatge determinat. 
 
5.1 Realitza programes d’aplicació senzills en un 
llenguatge determinat, que solucionin problemes de la 
vida real. 

 
 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 
BLOC 1. La societat de la informació i l’ordinador 

CA1 X           
Bloc 2. Arquitectura d’ordinadors 

CA1  X          

CA2  X X         
Bloc 3. Software per a sistemes informàtics 

CA1     X X X X X X  
Bloc 4. Xarxes d’ordinadors 

CA1    X        

CA2    X        

CA3    X        
Bloc 5. Programació 

CA1           X 
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CA2           X 

CA3           X 

CA4           X 

CA5           X 

 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 

 
Modalitats d’avaluació. 

 Contínua: quan el progrés d’un alumne no sigui l’adient, s’establiran mesures de reforç 
educatiu. Aquestes mesures s’adoptaran en qualsevol moment del curs, tan aviat com es 
detectin les dificultats, i estaran dirigides a garantir l’adquisició de les competències 
imprescindibles per continuar el procés educatiu. 

 Formativa: s’aportarà a l’alumne informació sobre els seus progressos, les estratègies 
personals que més l’han ajudat, les dificultats que ha trobat i els recursos de què disposa 
per superar-les. 

 Final: el professor o professora de la matèria decidirà si l’alumne o alumna ha assolit els 
objectius i té un grau adequat d’adquisició de les competències corresponents.  

 
Els referents per a la comprovació del grau d’adquisició de les competències i l’assoliment dels 
objectius de l’etapa en cada matèria seran els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge 
de l’apartat 5 de la programació didàctica. 
 
A Tecnologies de la Informació es realitzaran diverses activitats avaluables en funció de les 
característiques del contingut tractat. Així, en alguns casos resultarà més adient el plantejament de 
qüestionaris sobre els continguts teòrics tractats. En canvi, en molts altres casos l’avaluació es 
basarà més en la valoració de les activitats pràctiques realitzades per part dels alumnes. 
 
En diferents unitats utilitzarem el mètode de la coavaluació: 
 A la unitat 3, els alumnes valoraran les exposicions dels seus companys i aquesta valoració 

formarà part de l’avaluació de l’exposició, aplicant els percentatges 15% mitjana companys – 
85% valoració del professor/a. 

 A la unitat 6, els alumnes valoraran les creacions dels seus companys i aquesta valoració 
formarà part de l’avaluació d’aquesta unitat, de la següent manera: la nota de la coavaluació 
s’obtindrà fent la mitjana aritmètica de les valoracions dels companys de l’alumne, i aplicant els 
percentatges 30% mitjana companys – 70% valoració del professor/a. 

 

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 d’acord amb els criteris establerts per el claustre de Batxillerat. 
 
Si un alumne vol millorar la nota obtinguda en la matèria, sol·licitarà al professor la realització 
d’activitats avaluables voluntàries encaminades a aquest efecte, que es realitzaran a final de curs, 
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en el període reservat a la realització de les proves de recuperació. 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 d’acord amb els criteris establerts 
per el claustre de Batxillerat. 
 
 

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. 
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Matèries pendents de cursos anteriors: 
  

• Els alumnes que es matriculin a la matèria sense haver-la cursat a primer, realitzaran a l’inici 
del curs una prova de nivell per comprovar si reuneixen les condicions necessàries per poder 
seguir amb aprofitament la matèria. En cas contrari, hauran de cursar la matèria de primer curs, 
que tindrà la consideració de matèria pendent, en aplicació del Real Decret 1105/2014. 

• 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. 


