Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Marianao
FULL INFORMATIU

CURS 2017/18

Continguts i Avaluació
MATÈRIA: Informàtica

NIVELL: 4t ESO

Bloc 1
UNITAT 1
UNITAT 2
UNITAT 3

Sistemes operatius i d’emmagatzematge.
Xarxes locals.
La xarxa de xarxes: Internet

Bloc 2.
UNITAT 4
UNITAT 5
UNITAT 6

La imatge digital.
L’àudio digital.
El vídeo digital

Bloc 3. L’habitatge
UNITAT 7
UNITAT 8
UNITAT 9

Procediments de disseny digital
Creació de pàgines web
Estàndards i accessibilitat web

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els criteris d’avaluació que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del procés
d’ensenyament – aprenentatge són els següents:
 Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges
generades per ordinador.
 Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar el seu format.
 Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.









Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una aplicació
multimèdia.
Dissenyar i elaborar presentacions destinades a recolzar el discurs verbal en l’exposició
d’idees i projectes, integrant elements multimedials.
Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, incorporant recursos multimèdia i aplicant
estàndards d’accessibilitat.
Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir documents.
Connectar dispositius inalàmbrics a la xarxa.
Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs, adoptant
actituds i conductes adequades, amb respecte als drets i intercanvis de continguts i entorns
de treball.
Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant les seves
particularitats a l’hora d’utilitzar i compartir.

EINES D’AVALUACIÓ
L’avaluació de les diferents competències es portarà a terme mitjançant activitats d’avaluació
que tindran el següent percentatge en la nota de final de trimestre:
Amb una proporció de 40% de la nota:
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 Dues proves escrites trimestrals com a mínim
Amb un 40% de la nota:



Exercicis orals i/o escrits realitzats a classe
Exercicis escrits lliurats al professor



Seguiment de la llibreta de classe

 Projectes i memòries tècniques
Amb un 20% de la nota:



Assistència i puntualitat
Motivació i interès envers la matèria

 Actitud i comportament de l’alumnat
L’alumnat aprovarà la matèria si la nota mitjana de les tres avaluacions és igual o superior a 5,
es a dir si es compleix:
(Nota Av1+Nota Av2+Nota Av3)/3 ≥ 5

SISTEMA DE RECUPERACIÓ
Prova de millora
En cas de no superar l'avaluació final contínua, es farà una prova de millora de tot el curs al
mes de juny, la nota de la qual no podrà ser superior a un 5

Prova extraordinària
Si no s’ha superat la matèria en prova de millora, es realitzarà un dossier durant les vacances
d’estiu i un examen a principis de Setembre. El pes de cada una d'aquestes activitats de
recuperació sobre la nota final serà d'un 40% per al dossier i un 60% per a l’examen.

Recuperació de pendents
Aquells alumnes que repetint quart cursi no s'hagin matriculat d'aquesta matèria i la tinguin
pendent del curs anterior, hauran de realitzar un dossier i presentar-se a un examen que es
celebrarà en el transcurs del tercer trimestre, als voltants de maig.
En cas de no aprovar en aquesta convocatòria, haurà de realitzar un dossier i examinar-se a la
convocatòria extraordinària de setembre.

NORMES DE SEGURETAT I COMPORTAMENT EN ELS TALLERS
Les exposades en les aules d’Informàtica i que s’expliquen el primer dia de classe de
l’assignatura.

NORMATIVA
Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945

(http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/)
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