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Programació de Primer de l’ESO 

Assignatura: Informàtica 
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1. Introducció. 

En l’actualitat vivim una revolució informàtica i de les telecomunicacions permanent: mane-

gem informació i aparells tecnològics que fa uns pocs anys no érem capaços d’imaginar. La 

forma en què vivim i treballem ha canviat profundament i han sorgit un conjunt de noves com-

petències necessàries per a desenrotllar-se i integrar-se en la vida adulta, en una societat hiper-

connectada i en constant i creixent canvi. Els i les alumnes han d’estar preparats per a adaptar-

se a un nou mapa de societat en transformació. D’ací la importància de la integració de la 

competència digital en les diferents àrees de l’ensenyança secundària i la inclusió de l’àrea 

específica d’Informàtica on fonamentar-la i aprofundir en el seu desenvolupament. 

L’àrea d’Informàtica contribuïx a la consecució d’alguns dels objectius d’etapa de l’ESO. 

Desenrotlla destreses bàsiques en la utilització de fonts d’informació per a adquirir nous conei-

xements, consolida hàbits de treball individual i en equip, contribuïx a la comprensió i l’ex-

pressió en la llengua pròpia, utilitza l’expressió artística a través de mitjans digitals, desenvo-

lupa l’autonomia i la iniciativa personal i prepara per a l’exercici de la ciutadania democràtica. 

Els continguts que es desenrotllen per a la consecució dels objectius descrits estan organitzats 

en blocs que comprenen tots els dominis de la competència digital. Respecte als criteris d’ava-

luació, es presenten processos de descripció i comprensió per a avaluar els continguts concep-

tuals de l’àrea; processos d’aplicació i d’anàlisi que avaluen la major part dels continguts pro-

cedimentals; i, finalment, processos d’avaluació i de creació que avaluen la reflexió i creativitat 

en el desenvolupament de les tasques i projectes. L’organització dels continguts i criteris d’ava-

luació agrupats per blocs està dissenyada de tal manera que, per a avaluar un mateix bloc de 

continguts, la complexitat dels processos és creixent al llarg de l’etapa educativa. A més, s’ha 

inclòs un bloc transversal al final del currículum de cada curs amb la finalitat de contribuir, 

junt amb la resta d’àrees, al desenrotllament de la competència en comunicació lingüística, les 

competències socials i cíviques, la competència d’aprendre a aprendre i la competència del 

sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. Els continguts i els criteris d’este bloc poden treballar-

se i avaluar-se des de qualsevol dels blocs anteriors. 

 

La contribució de l’àrea a l’adquisició de la competència de comunicació lingüística es treballa 

amb més profunditat en l’elaboració de documents de text o presentacions multimèdia, ja que 

s’exercita l’expressió escrita i l’exposició oral dels continguts digitals elaborats. La competèn-

cia matemàtica i en ciències i tecnologies està present en l’estudi de la representació de la 

informació, de les característiques dels equips informàtics i de les xarxes informàtiques i de les 

aplicacions de processament matemàtic de la informació. 

  

La contribució a l’adquisició de les competències socials i cíviques es desenrotlla a través de 

la participació i la relació de l’alumnat en les xarxes socials. La competència de consciència i 

expressions culturals es desenvolupa a través de la producció de continguts multimèdia on 

l’alumnat pot emprar diferents codis i formats digitals per a l’expressió artística. L’aportació 

de l’àrea a l’adquisició tant de la competència d’aprendre a aprendre com de la del sentit d’ini-

ciativa i esperit emprenedor està present en el desenrotllament proposat del currículum per 

tasques o per projectes. Cal mencionar també la contribució al coneixement i la prevenció dels 

riscos derivats de la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), a 

través dels blocs relacionats amb l’arquitectura dels ordinadors (protecció de la salut i sosteni-

bilitat mediambiental) i amb la seguretat informàtica (protecció de les dades i de l’individu). 
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El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el desenrotlla-

ment de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements transversals i dels 

continguts de les àrees. Com el R.D. 116/2014 proposa, i en línia amb la recomanació 

2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les com-

petències clau per a l’aprenentatge permanent, este decret es basa igualment en potenciar 

l’aprenentatge per competències, integrades en la resta d’elements curriculars per a propiciar 

una renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

  

Es proposen nous enfocaments en l’aprenentatge i avaluació, que han de suposar un important 

canvi en les tasques que han de resoldre els/as alumnes/as, i en plantejaments metodològics 

innovadors. La competència es contempla com a coneixement en la pràctica, un coneixement 

adquirit a través de la participació activa en pràctiques socials que, com a tals, es poden desen-

rotllar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos educa-

tius no formals i informals. 

 

El rol del docent és fonamental, perquè ha de ser capaç de dissenyar tasques o situacions d’apre-

nentatge que possibiliten la resolució de problemes, l’aplicació dels coneixements apresos i la 

promoció de la creativitat i el juí crític i reflexiu de l’alumnat, i ser un facilitador, mediador i 

orientador del procés d’ensenyança i aprenentatge. 

L’aprenentatge competencial, per la seua mateixa naturalesa, invita a la integració metodolò-

gica. Es recomana, per a seqüenciar la programació dels continguts, utilitzar estratègies meto-

dològiques actives com l’aprenentatge basat en projectes o l’aplicació d’unitats didàctiques 

integrades que permeten treballar continguts d’un o més blocs de manera simultània. Sobre els 

contextos en què es poden desenrotllar estos projectes o tasques trobem: l’ús dels equips infor-

màtics quotidians, la interacció diària en la xarxa, la resolució de problemes tècnics i teòrics, 

la programació d’aplicacions per al desenvolupament del pensament lògic i computacional, 

l’elaboració, exposició i publicació de continguts digitals per a un ús personal, professional o 

escolar i la participació en xarxes socials. Quant als models d’ensenyament, la recomanació és 

combinar-ne l’ús: l’ensenyança directa, la inductiva bàsica, la investigació en grup, el joc de 

rols, la indagació jurisprudencial, l’ús d’organitzadors previs, etcètera. 

 

Respecte a l’avaluació, s’ha d’avaluar tant el procés com el resultat. Els criteris d’avaluació 

estan redactats com resultats d’aprenentatge i inclouen processos de diferent complexitat, con-

tinguts de distint tipus i contextos de realització adequats a la naturalesa de l’execució dels 

aprenentatges que evidencien amb l’objecte de possibilitar la seua observació i avaluació en 

contextos reals. Esta sintaxi permet una millor selecció de procediments, proves i instruments 

d’avaluació adequats als diferents tipus d’aprenentatge. Perquè l’avaluació siga més objectiva, 

es recomana que es realitze amb una varietat de proves com diaris d’aprenentatge, portafolis, 

entrevistes, enquestes, debats i proves objectives (escrites, orals i pràctiques). Com a instru-

ments d’avaluació es recomana la rúbrica per al producte final de les tasques o dels projectes, 

i per a qualsevol activitat que supose una realització complexa; les proves objectives quan es 

pretenguen avaluar processos de baix nivell com la identificació, la descripció, etc. o, en gene-

ral, en aquells casos on es vullga diversificar les estratègies d’avaluació; les escales d’observa-

ció en els criteris d’avaluació del bloc transversal; les llistes de confrontació per a aquelles 

activitats que suposen execucions senzilles; i els criteris que no estiguen redactats en termes de 

processos cognitius (com per exemple adoptar o participar) poden ser avaluats mitjançant l'ús 

d’escales d’actituds. 
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Els continguts i els criteris d’avaluació s’han seqüenciat de forma progressiva i diferenciada 

per a facilitar la identificació i avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell, facilitant així 

l’atenció a la diversitat des de les programacions d’aula i la continuïtat dels aprenentatges entre 

nivells i etapes. Esta progressió diferenciada també permet la programació i avaluació dels 

aprenentatges de reforç o ampliació i realitzar les adaptacions curriculars per a l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu, facilitant la inclusió. 

 

a) Justificació de la programació. 

        

En l’actualitat, la informàtica s’erigix com a ferramenta necessària en multitud d’activitats que 

afecten tant en l’àmbit econòmic, com en el social i cultural. 

Ens sembla de màxima importància incorporar esta matèria com troncal o optativa, ja que aju-

daria a l’alumne en el desenvolupament de les seues capacitats a fi d’obtindre, seleccionar i 

gestionar informació que hui en dia desborda tots els camps a part de comptar amb quelcom 

positiu a favor seu en la incorporació al món actiu. 

En l’Educació Secundària Obligatòria, les tecnologies de la informació han d’utilitzar-se com 

a mitjà didàctic de suport a les diferents àrees curriculars des de dins d’elles, amb l’objecte de 

posar en pràctica metodologies que afavorisquen aprenentatges significatius. No és tan sols una 

matèria instrumental, sinó que també ha de capacitar per a comprendre un present cultural i 

social. La seua finalitat és, per tant, formar l’alumnat en el coneixement i ús responsable de la 

informàtica com a ferramenta de treball, de creativitat, de comunicació, d’organització i d’oci. 

      

La programació didàctica és la presentació dels principis rectors que han de guiar la nostra 

pràctica docent, és a dir, el procés d’ensenyança-aprenentatge que durem a terme durant el curs. 

La finalitat d’una programació és, a partir dels continguts marcats per a cada nivell educatiu, 

establir uns objectius o capacitats abastables per l’alumnat que li permeten desenrotllar les 

competències bàsiques establides per la LOE de 2 de maig de 2006, per la qual cosa la progra-

mació es presenta com una necessitat per a rendibilitzar al màxim el temps docent, adaptant el 

procés d’ensenyança-aprenentatge a un context concret, en el nostre cas el poble de L'Olleria i 

variable, tenint en compte les necessitats específiques d’alguns alumnes. 

En la programació, s’organitzen les ensenyances de la matèria al llarg d’un curs concret, a partir 

del currículum oficial de la nostra Comunitat Autònoma. Per a l'ESO s’establixen l’adequació, 

selecció i seqüenciació dels objectius, continguts i criteris d’avaluació, i s’acorden els principis 

metodològics i recursos que s’utilitzaran en l’actuació docent. 

Així mateix, es concreta el pla d’actuació en una sèrie seqüenciada d’unitats didàctiques. 

La flexibilitat és una de les característiques de la programació didàctica, que es presenta no 

com un fi en si mateix, sinó com un mitjà per a oferir respostes educatives adaptades a la 

diversitat de l’alumnat, que és cada vegada més heterogeni. 

La present programació didàctica es referix a l’àrea/matèria d’INFORMÀTICA, corresponent 

a l’Educació Secundària Obligatòria i al Batxillerat. 

 

Documentació oficial 

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2011, de la Subsecretaria i de les direccions generals d’Or-

denació i Centres Docents, i d’Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d’Educa-

ció, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació aca-

dèmica i d’organització de l’activitat docent als centres que impartisquen Educació Se-

cundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2011-2012. [2011/7678] 
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2.3 Programacions didàctiques i memòria 

1. Cada departament elaborarà la programació didàctica de les ensenyances que té enco-

manades, seguint les directrius i els criteris emanats de la Comissió de coordinació pe-

dagògica. 

2. El professorat programarà la seua activitat docent d’acord amb els articles 106 i 107 del 

Decret 234/1997 (DOGV 08.09.1997), i l’Orde 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria 

d’Educació, per la qual es regula l’estructura de les programacions didàctiques en l’en-

senyança bàsica (DOCV 16.06.2011). Les dites programacions hauran de concretar, al-

menys, els apartats que figuren en l’article 3 de la mencionada Orde 45/2011, de 8 de 

juny, de la Conselleria d’Educació.   

 

 

ORDE 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’estruc-

tura de les programacions didàctiques en l’ensenyança bàsica. [2011/6874] 

Article 2. Finalitats de les programacions didàctiques 

Les programacions didàctiques que elabore el professorat tindran, entre altres, les finalitats 

següents: 

1. Facilitar la pràctica docent.   

 

2. Assegurar la coherència entre les intencions educatives del professorat i la posada en 

pràctica en l’aula.   

 

3. Servir com a instrument de planificació, desenrotllament i avaluació del procés d’ense-

nyança i aprenentatge.   

  

4. Oferir el marc de referència més pròxim per a organitzar les mesures d’atenció a la 

diversitat de l’alumnat.   

 

5. Proporcionar elements d’anàlisi per a l’avaluació del projecte educatiu, de les concre-

cions de els currículums i de la pròpia pràctica docent.   

 

 

ORDE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les 

matèries optatives en l’educació secundària obligatòria. [2008/7244] 

 

El Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxi-

llerat a la Comunitat Valenciana, determina en l’article 6.2 que el batxillerat s’organit-

zarà, en cada una de les modalitats, en matèries comunes, matèries de modalitat i matè-

ries optatives. El mateix decret dedica l’article 9 a les matèries optatives i entre altres, 

especifica que la conselleria competent en matèria d’educació establirà el repertori de 

matèries optatives i el seu currículum, els procediments i les condicions per a la seua im-

partició en els centres. 

b) Contextualització. 

        

La present programació s’ha contextualitzat en el centre IES Les Foies de Benigànim. 
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L' Institut d' Ensenyament de Secundària Les Foies de Benigànim es va crear a l' any 2000 com 

IES, donat suport educatiu al poble de Benigànim i pobles limítrofes, amb capacitat per a 900 

alumnes aproximadament . El nostre alumnat ve adscrit dels CP del pobles de Llutxent, Qua-

tretonda, Bellús, així com de Benigànim. 

Respecte al tipus d’alumnat, es tracta d’alumnes que per norma general disposen d’equips in-

formàtics a casa amb connexió a Internet, encara que els seus coneixements sobre l’ús del ma-

teixos és bàsic. 

 

2. Objectius de l’etapa respectiva vinculats amb la matèria o l’àmbit. 

 

Els objectius servixen per a delimitar les capacitats que és necessari desenvolupar en l’alumnat, 

per la qual cosa sustenten el disseny i la realització de les activitats necessàries per a la conse-

cució de les finalitats educatives. Així doncs, es conceben com elements que guien els proces-

sos d’ensenyança i aprenentatge, ajudant al professorat en l’organització de la seua labor. 

L’esmentat decret DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell (Capítol 1, Article 15) indica 

que els objectius d’esta etapa educativa, formulats en termes de fins que han d’aconseguir els 

alumnes, són els següents: 

a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, 

artístic, científic i tecnològic. 

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, 

de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenrotllament personal i 

integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la di-

versitat de l’alumnat propis de l’etapa. 

c) Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si és menor d’edat, sobre el progrés 

acadèmic i la proposta d’itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna. 

d) Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció 

laboral. 

e) Desenrotllar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució 

pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

f) Desenrotllar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de 

l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de 

l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la 

violència de gènere. 

g) Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball. 

h) Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciuta-

dans. 

i) Desenrotllar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge coo-

peratiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la co-

municació, així com la pràctica de l’educació inclusiva en l’aula. 

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació 

educativa i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent. 

k) Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’ad-

quisició de competències. 

l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars 

d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús 

normal, la promoció i el coneixement del valencià. 
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3. Competències.       
En la nostra societat actual, parlar del domini de competències està en plena expansió. S'entén 

per competència, una combinació de coneixements, capacitats, o destreses, i actituds adequades 

al context en què ens trobem. Es considera que «les competències clau són aquelles que totes 

les persones precisen per a la seua realització i desenvolupament personal, així com per a la 

ciutadania activa, la inclusió social i l'ocupació». 

És necessari destacar que han de posar-se els mitjans necessaris per a poder desenvolupar les 

competències clau durant l'educació i la formació inicial, i que continuen sent desenvolupades 

al llarg de la vida. 

 

Així doncs, el coneixement competencial integra un coneixement de base conceptual: concep-

tes, principis, teories, dades i fets (coneixement declaratiu-saber dir); un coneixement relatiu a 

les destreses, referides tant a l'acció física observable com a l'acció mental (coneixement pro-

cedimental-saber fer); i un tercer component que té una gran influència social i cultural, i que 

implica un conjunt d'actituds i valors (saber ser). D'altra banda, l'aprenentatge per competències 

afavorix els propis processos d'aprenentatge i la motivació per aprendre, a causa de la forta 

interrelació entre els seus components: el coneixement de base conceptual («coneixement») no 

s'aprén al marge del seu ús, del «saber fer»; tampoc s'adquirix un coneixement procedimental 

(«destreses») en absència d'un coneixement de base conceptual que permet donar sentit a l'ac-

ció que es du a terme. 

Les competències clau en el Sistema Educatiu Espanyol apareixen en l'ORDE ECD/65/2015, 

de 21 de gener, per la qual es descriuen les relacions entre les competències, els continguts i 

els criteris d'avaluació de l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat. 

Hauran d'estar estretament vinculades als objectius definits, en este cas particular, per a l'Edu-

cació Secundària Obligatòria, i estar integrades en les àrees o matèries de les propostes curri-

culars, i en elles definir-se, explicitar-se i desenvolupar-se prou els resultats d'aprenentatge que 

els alumnes i les alumnes han d'aconseguir. 

 

Estes competències clau del currículum són les següents: 

● COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA. En esta matèria, esta compe-

tència s’aconseguix per mitjà de l’adquisició d’un vocabulari propi utilitzat en la busca, 

anàlisi, selecció, resum i comunicació de la informació, a la que contribuïxen també la 

lectura, interpretació i redacció d’informes i documents. 

   

● COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES DE CIÈNCIA I TECNOLO-

GIA. Esta matèria contribuïx a l’adquisició d’esta competència per mitjà de les destre-

ses en l’ús d’aplicacions informàtiques (ús de taules en el processador de textos, per 

exemple) que poden ser aplicades a la resolució de problemes. 

 

● COMPETÈNCIA DIGITAL. Esta competència es pot adquirir en esta matèria per mitjà 

de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment pel que fa a 

la localització, processament, elaboració, emmagatzematge i presentació de la informa-

ció en diferents formats i per diferents mitjans. 

  

● COMPETÈNCIA PER A APRENDRE A APRENDRE. El desenrotllament d’estratè-

gies per a obtindre informació, per a transformar-la en coneixement i per a comunicar 

els aprenentatges es convertix en l’aspecte més rellevant de la forma en què esta matèria 

contribuïx a l’adquisició d’esta competència. 
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● COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES. En el que té d’habilitat per a les relacions 

humanes i de coneixement de la societat, pot adquirir-se per mitjà de la forma en què 

s’actua enfront dels nous fluxos d’informació que permeten les tecnologies informàti-

ques. L’expressió d’idees i raonaments, l’anàlisi de plantejaments diferents dels propis, 

la presa de decisions mitjançant el diàleg i la negociació, l’acceptació d’altres opinions, 

etc., són habilitats socials utilitzades en tots els àmbits escolars, laborals i personals. 

Així mateix, el coneixement de la societat pot fer-se des de la forma en què el desen-

rotllament tecnològic provoca canvis econòmics i influïx en els canvis socials. 

 

● SENTIT D’INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR. Esta competència s’adquirix pel 

canviant entorn tecnològic, que exigix una permanent adaptació, és a dir, per l’adopció 

de nous enfocaments que permeten resoldre situacions no previstes i cada vegada més 

complexes. 

 

● CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS. Esta competència s’adquirix en esta 

matèria ja que proporciona destreses per a l’obtenció d’informació que permeta resol-

dre problemes sobre l’espai físic, subministrant també destreses en l’ús de ferramentes 

de tractament, de composició i de creació d’imatges 2D i 3D o d’edició de so i vídeo. 

4. Continguts.        
1. Equips informàtics  

a. Concepte d’Informàtica. Maquinari i programari. Tipus d’equips informàtics. 

Elements funcionals dels equips. Perifèrics i dispositius d’emmagatzematge co-

muns. Unitats de mesura de la capacitat d’emmagatzematge digital.  

b. Sistemes operatius comuns. L’escriptori de treball del sistema operatiu. Perso-

nalització de l’entorn de treball. Organització de la informació en l’emmagatze-

matge secundari. Operacions bàsiques amb arxius i carpetes. 

c. Conseqüències de l’ús prolongat de les tecnologies. Aspectes addictius dels mit-

jans digitals. 

d. Mesures preventives per a protegir la salut. Ergonomia. 

e. Actitud equilibrada cap a l’ús tecnològic. Discerniment entre món virtual i món 

real. 

 

2. Internet  

a. Conceptes bàsics d’Internet. Xarxes d’àrea local i d’àrea extensa.  

b. Tecnologies de connexió de xarxes cablejades i sense fil. L’amplada de banda.

  

c. Arquitectura client/servidor. Servicis d’Internet: WWW, correu electrònic, vi-

deoconferència, missatgeria instantània, etc.  

d. Selecció d’informació en mitjans digitals contrastant la seua veracitat. El nave-

gador web. Tipus de buscadors. Estratègies de filtrat en la busca de la informació. 

Pàgines segures. Marcadors o favorits. Configuració bàsica del navegador web. 

Precaucions en la navegació web.   

e. Correu electrònic. Enviament, resposta i reexpedició de missatges de correu 

electrònic. Normes de cortesia en la comunicació. Contactes. Arxius adjunts. 

Organització i filtrat de missatges. Precaucions en la recepció de correus. Correu 

no desitjat. Credibilitat dels missatges rebuts. 

 

 



Programació Informàtica.        Curs 2020-2021 

9 

 

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

a. Tipus de documents analitzant la seua estructura. Guies d’estil i estàndards de 

publicació.      

b. Planificació en l’elaboració de documents. 

c. Descàrrega d’imatges i arxius. Formats d’imatge. Escalat, rotació i retall d’imat-

ges. 

d. Elaboració, formatat i impressió de continguts en un document de text: operaci-

ons bàsiques en els documents de text, format del caràcter, del paràgraf i de la 

pàgina, encapçalament i peu de pàgina, notes al peu, numeració i vinyetes, in-

serció i maquetació de taules, inserció d’imatges, correcció ortogràfica i grama-

tical, sinònims, i aplicació d’estils modificant el format del caràcter i del parà-

graf.  

e. Drets d’autor. Llicències de publicació. Hàbits i conductes per a citar les fonts 

dels objectes no propis utilitzats en el document i les fonts impreses i electròni-

ques emprades en la síntesi del text. 

4. Introducció a la programació  

a. Introducció a la programació en entorns d’aprenentatge. Elaboració guiada de 

programes senzills a través d’aplicacions d’escriptori, mòbils o de portals web 

d’aprenentatge i promoció de la programació en entorns educatius. Introducció 

als conceptes de la programació per blocs: composició de les estructures bàsi-

ques i encaix de blocs.  

b. Programació de gràfics, animacions i jocs senzills. 

5. Unitats didàctiques. 

a) Organització de les unitats didàctiques. 

1. Conceptes bàsics. L’ordinador. 

1.1. Parts de l’ordinador. 

1.2. Ús bàsic de l’ordinador. 

1.3. Perifèrics. 

1.4. Dispositius d’emmagatzematge. 

1.5. Bon ús. 

2. Sistemes operatius 

2.1. Tipus de sistemes operatius. L’escriptori de LliureX. 

2.2. Organització de la informació. 

2.3. Operacions bàsiques amb arxius i carpetes. 

3. Internet 

3.1. Conceptes bàsics. 

3.2. Pàgines web. 

3.3. Navegadors. 

3.4. Busques en internet. 

3.5. Correu electrònic. 

3.6. Seguretat en Internet. 

4. Tractament d’imatges 

4.1. Busca i descàrrega d’imatges. 

4.2. Crear imatges amb Draw. 

4.3. Dibuixar i modificar amb Draw. 
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4.4. Imatges digitals. 

4.5. Modificar i transformar amb Gimp. 

5. Processador de textos 

5.1. Conceptes bàsics. 

5.2. Crear documents. 

5.3. Treballar amb documents. 

5.4. Format del document. 

5.5. Inserir imatges. 

5.6. Taules. 

6.Introducció a la programació 

6.1.Programació per blocs. Scratch. 

6.2.Programació de gràfics. 

6.3.Estructures repetitives. 

6.4.Operadors i estructures condicional. 

6.5.Objectes i escenaris. 

6.6.Animacions. 

6.7.So. 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques. 

 

1a avaluació 1. Conceptes bàsics. L'ordinador. 

2. Sistemes operatius. 

3. Internet. 

2a avaluació 4.          Tractament d'imatges. 

5.          Processador de textos. 

3a avaluació  6.         Introducció a la programació. 

6. Metodologia. Orientacions didàctiques. 

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius. 

        

S’utilitza una metodologia activa, de participació constant de l’alumne. D’esta manera, es pro-

gramen les classes en què predomina l’activitat dels alumnes per damunt de la pròpia activitat 
del professorat. La nostra presència en els grups de treball ha de centrar-se en motivar eficaç-

ment, plantejant qüestions que col·laboren al reforç i adquisició d’hàbits de treball i oferint 

recursos i solucions. La forma d’introduir alguns dels continguts consistirà en la realització per 

part del professorat d’una breu explicació a partir de la qual, per mitjà d’exercicis pràctics, 

l'alumnat anirà adquirint els coneixements. 

b) Activitats i estratègies d’ensenyança i aprenentatge. Activitats complementàries. 

L’assignatura té un caràcter absolutament pràctic. Els/Les alumnes hauran de realitzar, indivi-

dualment o en grups de dos, una sèrie d’exercicis associats a cada una de les 

unitats didàctiques, seguint les indicacions prèviament assenyalades. 

 

Les activitats seguiran el cicle següent: 
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● Donar a conèixer els conceptes i idees generals del tema en qüestió. 

● Planificar el treball de les pràctiques a realitzar. 

● Obtindre el resultat i / o tornar a començar per tal de millorar-lo, aprofundir-lo o co-

mençar un nou treball. 

 

7. Avaluació de l’alumnat. 

L’avaluació contínua s’entén com un element inherent al procés d’ensenyança-aprenentatge i 

com un instrument al servici d’este procés. És a dir, per un costat les situacions i activitats que 

s’utilitzen per a identificar i valorar què han aprés els/les alumnes constituïxen el punt d’unió 

entre els processos d’ensenyament que desplega el professorat i els processos de construcció 

de coneixement que realitzen els alumnes (Coll, Martín i Onrubia, 2001) i, d’altra banda, les 

activitats d’avaluació han de ser coherents amb la resta d’elements que conformen el procés 

educatiu, en especial amb els objectius que es perseguixen i les activitats que es plantegen 

(William, 2000; Hargreaves, Earl i Schmidt, 2002; Dochy, 2004; Norton, 2004). Per tant, no es 

pretén valorar només el coneixement conceptual de l'alumnat sinó també les seues habilitats en 

contextos reals d’ús (Shepard, 2000). Per això, és fonamental incardinar l’avaluació en el pro-

cés mateix d’aprenentatge que duen a terme els alumnes mentres s’exercixen les activitats d’en-

senyança i aprenentatge, sent les principals activitats d’ensenyança-aprenentatge, al mateix 

temps, activitats d’avaluació. 

 

Així, un conjunt d’activitats d’avaluació contínua consistirà en dues parts: 

 

1. Elaboració per part de l'alumnat de diferents productes per a cada un dels blocs temàtics 

en què s’organitza l’assignatura. Per exemple, en una situació d’anàlisi de casos o de 

resolució de problemes complexos. L’elaboració d’estos productes requerix, entre al-

tres aspectes, l’ús de competències d’autoregulació de l’aprenentatge. A més, els/les 

alumnes han de formalitzar informes d’autoavaluació, individual i en grup, sobre el seu 

propi procés de treball i aprenentatge en finalitzar cada un dels blocs. 

2. Per part del professorat, l’avaluació contínua incorpora el seguiment i l’observació del 

procés de treball de l’alumnat, l’elaboració d’informes escrits detallats de l’avaluació 

dels resultats de l’aprenentatge en cada bloc temàtic i el seu trasllat als alumnes com a 

seguiment a partir dels resultats d’avaluació. 

 

D’esta manera, el sistema d’avaluació contínua utilitzat complix una doble finalitat: d’una 

banda, és útil al professorat perquè ajuda a prendre decisions dirigides a millorar la seua pràc-

tica docent en relació amb l’aprenentatge dels alumnes (avaluació formativa) i, d’altra banda, 

ajuda als alumnes a prendre decisions dirigides a millorar la seua activitat d’aprenentatge (ava-

luació formadora) (Nunziati, 1990; Allal, 1991). 

a) Criteris d’avaluació. 

1r INF.BL1.1.Descriure els tipus d’equips informàtics i els seus components bàsics en un en-

torn quotidià i classificar-los segons la funcionalitat. 
1r INF.BL1.2 Organitzar la informació en emmagatzematge secundari seguint diferents criteris 

i personalitzar l’entorn de treball del sistema operatiu en l’ús d’equips informàtics. 

1r INF.BL1.3 Pervindre els riscos per a la salut físics i psicològics derivats de l’ús de les TIC, 

aplicant diverses recomanacions ergonòmiques i trobant un equilibri entre el món real i el món 

virtual. 

1r INF.BL2.1 Descriure els servicis més comuns d’Internet i les tecnologies de connexió en 

xarxes d’àrea local i d’àrea extensa, explicant les seues característiques i la seua finalitat. 
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1r INF.BL2.2 Buscar i seleccionar informació de forma contrastada en mitjans digitals com a 

pàgines web, blocs, fòrums, canals de distribució multimèdia, diccionaris i enciclopèdies en 

línia, utilitzant estratègies de filtrat en buscadors, adoptant conductes de protecció i registrant-

la en paper de forma acurada o emmagatzemant-la digitalment. 

1r INF.BL2.3 Comunicar-se a través del correu electrònic, adoptant conductes de protecció i 

de cortesia, i contrastant la seua credibilitat. 

1r INF.BL.3.1 Crear documents amb estructura i estil adequats al seu fi, planificant el procés, 

sintetitzant la informació seleccionada de mitjans digitals, formatant el contingut i inserint ele-

ments gràfics amb un processador de textos. 

1r INF.BL4.1 Crear aplicacions senzilles, com animacions o videojocs, utilitzant un entorn per 

a l’aprenentatge de la programació i seguint una estratègia guiada. 

1r INF.BL5.1 Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses utilitzant 

estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el 

contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques d’aprenentatge. 

1r INF.BL5.2 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 comu-

nicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori. 

1r INF.BL5.3. 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. 

1r INF.BL5.4 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. 

1r INF.BL5.5 Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, usant les 

estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a obtindre informació i aplicar-la en 

la reflexió sobre el contingut, l’ampliació dels seus coneixements i la realització de tasques 

d’aprenentatge. 

1r INF.BL5.6 Escriure textos d’àmbit personal, acadèmic, social o professional en diversos 

formats i suports, cuidant els aspectes formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica i 

gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comu-

nicativa per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori. 

1r INF.BL5.7 Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de forma contrastada i organit-

zar-la per mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació dels continguts; per a ampliar 

els seus coneixements i elaborar textos d’àmbit personal, acadèmic, social o professional i del 

nivell educatiu, citant adequadament la seua procedència. 

1r INF.BL5.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre 

i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés 

durant el seu desenrotllament i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives. 

1r INF.BL5.9 Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de re-

cursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptat a canvis i imprevistos i transformant 

les dificultats en possibilitats; avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i comu-

nicar de forma personal els resultats obtinguts. 

1r INF.BL5.10 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. 
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1r INF.BL5.11 Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes, assumint diver-

sos rols amb eficàcia i responsabilitat; recolzar companys i companyes demostrant empatia i 

reconeixent les seues aportacions, i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i dis-

crepàncies. 
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CRITERIS D'AVALUACIÓ INDICADORS 
COMP. 

CLAU 

1r INF.BL1.1.Descriurer els tipus 

d'equips informàtics i els seus com-

ponents bàsics en un entorn quotidià 

i classificar-los segons la funcionali-

tat. 

1r INF.BL1.1.1 Identifica els tipus d'e-

quips informàtics i els seus compo-

nents bàsics. 

CD CMCT 

 1r INF.BL1.1.2 Classifica els compo-

nents bàsics d’un equip informàtic se-

gons la seua funcionalitat. 

CD CMCT 

 1r INF.BL1.1.3 Classifica els compo-

nents bàsics dels equips informàtics en 

maquinari i programari 

CD CMCT 

 1r INF.BL1.1.4 Classifica els compo-

nents bàsics maquinari dels equips in-

formàtics en dispositius d’entrada, 

d’eixida, de processament i d’emma-

gatzematge. 

CD CMCT 

 1r INF.BL1.1.5 Classifica els disposi-

tius d’emmagatzematge dels equips 

informàtics depenent de l'ús. 

CD CMCT 

 1r INF.BL1.1.6 Reconeix els múltiples 

i submúltiples de les unitats de mesura 

de la capacitat d’emmagatzematge 

d’informació digital i de velocitat dels 

components maquinari. 

CD CMCT 

1r INF.BL1.2 Organitzar la informa-

ció en emmagatzematge secundari 

seguint diferents criteris i personalit-

zar l’entorn de treball del sistema 

operatiu en l’ús d’equips informàtics 

1r INF.BL1.2.1. Organitza la informa-

ció en emmagatzematge secundari se-

guint diferents criteris. 

CD 

 1r INF.BL1.2.2. Personalitza l’entorn 

de treball del sistema operatiu en l’ús 

d’equips informàtics. 

CD 
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1r INF.BL1.3 Previndre els riscos 

per a la salut físics i psicològics de-

rivats de l’ús de les TIC, aplicant di-

verses recomanacions ergonòmiques 

i trobant un equilibri entre el món 

real i el món virtual. 

1r INF.BL1.3.1. Prevé els riscos per a 

la salut físics i psicològics derivats de 

l’ús de les TIC. 

CD SIEE 

 1r INF.BL1.3.2 Utilitza diverses reco-

manacions ergonòmiques i troba un 

equilibri entre el món real i el món vir-

tual. 

CD SIEE 

   

1r INF.BL2.1 Descriure els servicis 

més comuns d’Internet i les tecnolo-

gies de connexió en xarxes d’àrea lo-

cal i d’àrea extensa, explicant les se-

ues característiques i la seua finali-

tat. 

1r INF.BL2.1.1 Descriu els servicis 

més comuns d’internet. 
CD 

 1r INF.BL2.1.2 Enumera les caracte-

rístiques i finalitat de les tecnologies 

de connexió en xarxes d’àrea local i 

d’àrea extensa. 

CMCT 

1r INF.BL2.2 Buscar i seleccionar 

informació de forma contrastada en 

mitjans digitals com a pàgines web, 

blocs, fòrums, canals de distribució 

multimèdia, diccionaris i enciclopè-

dies en línia, utilitzant estratègies de 

filtrat en cercadors, adoptant con-

ductes de protecció i registrant-la en 

paper de forma acurada o emmagat-

zemant-la digitalment. 

1r INF.BL2.2.1. Busca i selecciona in-

formació de forma contrastada en mit-

jans digitals. 

CD 

 1r INF.BL2.2.2. Utilitza estratègies de 

filtrat en cercadors adoptant conductes 

de protecció i la registra en paper de 

forma acurada o l’emmagatzema digi-

talment. 

CD 
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1r INF.BL2.3 Comunicar-se a través 

del correu electrònic, adoptant con-

ductes de protecció i de cortesia, i 

contrastant la seua credibilitat 

1r INF.BL2.3.1. Es comunica a través 

del correu electrònic, i adopta conduc-

tes de protecció i de cortesia i contrasta 

la seua credibilitat. 

CD CSC 

   

1r INF.BL.3.1 Crear documents amb 

estructura i estil adequats al seu fi, 

planificant el procés, sintetitzant la 

informació seleccionada de mitjans 

digitals, formatant el contingut i in-

serint elements gràfics amb un pro-

cessador de textos. 

1r INF.BL3.1.1. Elabora documents 

amb estructura i estil adequats al seu 

fi. 

CD 

 1r INF.BL3.1.2. Planifica el procés de 

creació de documents. 
CAA 

 1r INF.BL3.1.3 Sintetitza la informa-

ció seleccionada de mitjans digitals. 
CAA 

 1r INF.BL3.1.4. Formata el contingut 

d’un document. 
CD 

 1r INF.BL3.1.5 Inserix elements grà-

fics en un processador de textos. 
CD 

   

1r INF.BL4.1 Crear aplicacions sen-

zilles, com animacions o videojocs, 

utilitzant un entorn per a l’aprenen-

tatge de la programació i seguint una 

estratègia guiada. 

1r INF.BL4.1.1. Crea aplicacions sen-

zilles, com animacions o videojocs 
CD 

 1r INF.BL4.1.2.Utilitza un entorn per 

a l’aprenentatge de la programació 
CD 

 1r INF.BL4.1.3. Seguix una estratègia 

guiada. 
SIEE 
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1r INF.BL5.1 Interpretar textos orals 

del nivell educatiu procedents de 

fonts diverses, utilitzant les estratè-

gies de comprensió oral per a obtin-

dre informació i aplicar-la en la re-

flexió sobre el contingut, l’ampliació 

dels seus coneixements i la realitza-

ció de tasques d’aprenentatge. 

1r INF.BL5.1.1 Interpreta textos orals 

del nivell educatiu procedents de fonts 

diverses, utilitzant les estratègies de 

comprensió oral per a obtindre infor-

mació i aplicar-la en la reflexió sobre 

el contingut, l’ampliació dels seus co-

neixements i la realització de tasques 

d’aprenentatge. 

CCLI CAA 

1r INF.BL5.2 Expressar oralment 

textos prèviament planificats d’àm-

bit personal, acadèmic, social o pro-

fessional, amb una pronunciació 

clara, aplicant les normes de prosò-

dia i la correcció gramatical del ni-

vell educatiu i ajustats a les propie-

tats textuals de cada tipus i situació 

comunicativa, per a transmetre de 

forma organitzada els seus coneixe-

ments amb un llenguatge no discri-

minatori. 

1r INF.BL5.2.1. Expressa oralment 

textos prèviament planificats d’àmbit 

personal, acadèmic, social o professio-

nal, amb una pronunciació clara. 

CCLI 

 1r INF.BL5.2.2 Aplica les normes de 

prosòdia i la correcció gramatical del 

nivell educatiu i ajustades a les propi-

etats textuals de cada tipus i situació 

comunicativa 

CCLI CAA 

 1r INF.BL5.2.3. Transmet de forma or-

ganitzada els seus coneixements amb 

un llenguatge no discriminatori. 

CCLI CAA 

1r INF.BL5.3. Participar en intercan-

vis comunicatius d’àmbit personal 

acadèmic, social o professional, apli-

cant les estratègies lingüístiques i no 

lingüístiques del nivell educatiu prò-

pies de la interacció oral i utilitzant 

un llenguatge no discriminatori. 

1r INF.BL5.3.1. Participa en intercan-

vis comunicatius d’àmbit personal 

acadèmic, social o professional 

CCLI 

 1r INF.BL5.3.2. Aplica les estratègies 

lingüístiques i no lingüístiques del ni-

vell educatiu pròpies de la interacció 

oral 

CAA 
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 1r INF.BL5.3.3.Utilitza un llenguatge 

no discriminatori. 
CCLI 

B5.4 Reconèixer la terminologia 

conceptual de l’assignatura i del ni-

vell educatiu i utilitzar-la correcta-

ment en activitats orals i escrites 

d’àmbit personal, acadèmic, social o 

professional. 

1r INF.BL5.4.1. Reconeix la termino-

logia conceptual de l’assignatura i del 

nivell educatiu i la utilitza correcta-

ment en activitats orals i escrites d’àm-

bit personal, acadèmic, social o profes-

sional. 

CCLI CAA 

b) Instruments d’avaluació. 

Els instruments d’avaluació seran els següents: 

● Observació directa i diària del progrés de l'alumnat anotant els fets i comportaments 

més destacables. 

● Realització dels exercicis i de les activitats proposats durant el desenrotllament de les 

unitats. 

● Realització de proves objectives d’ítems curts per als temes teòrics. 

● Realització de proves d’autoavaluació. 

● Lliurament del treball pràctic realitzat individualment o en grup. 

● Revisió dels apunts dels alumnes (anotacions pròpies i impressions de treballs). 

● Observació de l’actitud i la participació durant el desenrotllament de les classes. 

 

c) Criteris de qualificació. 

Atenent als criteris d’avaluació i usant els instruments nomenats anteriorment, es qualificarà 
de la següent manera: 

 Conceptes 20% 

Mesurats amb les proves objectives i la correcció d’exercicis a classe de l'alum-

nat. 

 Procediments 60% 

Mesurats amb les pràctiques desenvolupades tant de forma guiada com de forma 

autònoma i l' observació del saber fer i com es fa. 

 Actitud 20% 

Mesurada amb l’observació directa de la relació amb els companys, la participa-

ció, l’interès per la matèria i el bon us dels recursos disponibles. 

  

d) Activitats de reforç i ampliació. 

Si es considera necessari es faran: 

● Activitats de reforç, seran pràctiques més senzilles i repetitives sobre les ferramentes 

més bàsiques i de major ús, per als alumnes amb menor nivell. 

● Activitats d’ampliació, seran pràctiques de major nivell per als alumnes més avançats. 

 

e) Procediments i instruments de recuperació. 

En cas de que el mes de juny no aproven el curs, podran presentar-se a la prova extraordinària. 

Prova extraordinària. 

Segons el departament, els criteris de recuperació seran: 
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Conceptes: l'alumne haurà de presentar-se a una prova escrita dels conceptes que han sigut 

tractats al llarg del curs. 

Procediments: l'alumne haurà de presentar-se a una prova pràctica dels procediments que han 

sigut tractats al llarg del curs. 

Actitud: es considerarà actitud positiva la presentació a la prova extraordinària i la presentació 

del quadern d'activitat. 

 

Els percentatges que s'aplicaran per al càlcul de la nota final són: 

Conceptes: 30% 

Procediments: 70% 

Aquells alumnes que no recuperen l'àrea en la prova extraordinària, es considera que no assolit 

els objectius del curs i per tant han de repetir els curs. 

8. Mesures d’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb ne-

cessitat de compensació educativa. 

 

Alumnes amb necessitats educatives especials. 

El professorat que tinguera algun d’estos alumnes, en coordinació amb el gabinet psicopeda-

gògic, adequarà els continguts que millor s’adapten a les característiques especials de l’alumne. 

Si haguera algun alumne amb necessitats educatives especials per excés, haurà d'aconseguir 

tots els continguts corresponents al seu nivell i si fóra necessari el departament, en coordinació 

amb el gabinet psicopedagògic, adequarà nous continguts per a ell. 

 

Alumnes d’altes capacitats 

Al llarg dels mòduls es plantejaran treballs d’ampliació on els/les alumnes podran ampliar els 

seus coneixements a través de la investigació. Estos treballs tindran caràcter voluntari i podran 

ajudar a pujar la nota de l’avaluació fins a 1 punt. 

 

9. Elements transversals 

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

La comprensió lectora és un factor fonamental per al desenvolupament personal de l'alumne i 

és imprescindible per a l'adquisició de nous aprenentatges. És evident que una part important 

del fracàs escolar es deu a les deficiències que presenten els alumnes respecte a la comprensió 

lectora pel que és fonamental fomentar la lectura en totes les assignatures. 

 

Per a fomentar la lectura es realitzaran les activitats següents: 

 

• Recopilació de publicacions en paper especialitzades en informàtica: revistes, manuals, 

llibres de divulgació, etc. Comparació i anàlisi de la literatura que s'empra en elles. 

• Visita a biblioteques virtuals. 

• Comparació entre la lectura en suport tradicional (paper) i en suport electrònic (monitor, 

lector d'ebook, pantalla de dispositius mòbils, etc.). 

• Localització, emmagatzematge i lectura detallada de pàgines web de particular interés.  

• Recopilació de notícies i articles relacionats amb la unitat i posterior lectura i discussió 

d'alguns d'ells. 
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• Anàlisi del disseny gràfic de distintes pàgines de llibres i revistes (trames, línies, tipo-

grafia, distribució de l'espai, etc.) i de com faciliten o dificulten la lectura. 

• Elaboració i lectura de guions de vídeo. 

• Elaboració de relats curts, il·lustrats o recolzats en imatges, per a desenvolupar en deu 

diapositives. 

• Elaboració de vídeos on els alumnes recomanen un llibre als seus companys i els ani-

men a llegir-ho. 

 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació. 

L'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació és fonamental en esta assignatura ja 

que dominar estes tecnologies és el seu principal objectiu i temàtica. 

 

S'usen en tots els aspectes del procés d'ensenyança-aprenentatge: 

• El professor les utilitza durant les seues explicacions per mitjà de l'ús de l'ordinador i 

el projector. 

• Els apunts i els exercicis de classe són desenvolupats utilitzant eines informàtiques i 

s'emmagatzemen en lòrdinador que és l'eina fonamental que utilitzen els alumnes durant 

les classes (substituïx el llibre tradicional i és molt més visual i interactiu). 

• Els alumnes utilitzen els ordinadors per a realitzar els exercicis i projectes proposats i 

per a poder mirar la teoria. Per a realitzar eixes pràctiques s'han d'utilitzar les eines TIC i 

una vegada acabades les enviarà al professor les puga corregir. L'ús d'Internet és fonamental 

quan es tracta d'eines online. 

• El professor corregix els exercicis i plasma la nota en l'aula virtual on els alumnes poden 

consultar-la. 

• La majoria d'exàmens es realitzen utilitzant l'ordinador. 

c) Emprenedoria. 

 

En l'actualitat un dels camps en què tenen especial importància les TIC és en la formació de 

l'esperit emprenedor entre l'alumnat tal com es reflectix en la competència clau sentit d'inicia-

tiva i esperit emprenedor que consistix en l'habilitat de transformar les idees en actes i que 

està relacionat amb la creativitat de transformar les idees en actes i que està relacionat amb 

l'habilitat per a planificar i gestionar projectes a fi d'aconseguir objectius. Les persones són 

conscients del context en què es situa el seu treball i poden aprofitar les ocasions que se'ls 

presenten. El sentit de la iniciativa i l'esperit d'empresa són el fonament per a l'adquisició de 

qualificacions i coneixements específics necessaris per a aquells que creen algun tipus d'acti-

vitat social o comercial o que contribuïxen a ella. Aquest esperit hauria de comportar així ma-

teix una conscienciació sobre els valors ètics i fomentar la bona governança. 

 

Així, l'acció de formació de l'esperit emprenedor entre l'alumnat es concreta en la nova llei per 

mitjà de l'establiment de criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables. L'articula-

ció d'esta competència s'incorpora a través dels blocs 1: Organització, disseny i producció de 

la informació digital, 3: Programació i sobretot per mitjà dels elements transversals de l'assig-

natura com resultat d'un procés social que els instal·la en les polítiques educatives. 

 

d) Educació cívica i constitucional. 

 

L'educació cívica i constitucional es tractarà plantejant pràctiques que tracten sobre problemà-

tiques socials i fomenten els valors constitucionals. 

També es tractaran en el clima de classe i les relacions entre els membres dels grups de treball. 
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10. Avaluació de la pràctica docent i indicadors d’èxit. 

L'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge és una de les funcions del professo-

rat segons la LOMCE. En el Reial decret 1105/2014 que regula el currículum bàsic de secun-

dària s'estableix expressament en l'article 20: 

“Els professors avaluaran tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament 

i la seua pròpia pràctica docent, per al que establiran indicadors d'assoliment en les programa-

cions didàctiques.” 

És necessària l'avaluació perquè hi haja millora i l'autoavaluació de la pràctica docent és una 

estratègia necessària per al desenvolupament professional dels docents. 

Són múltiples els factors que incideixen en la pràctica educativa i en conseqüència que estan 

implicats en la seua millora. La selecció dels continguts, el tractament integrat dels mateixos, 

l'organització espacial i temporal, els materials i recursos didàctics, la vinculació o la proximitat 

entre les tasques i els interessos de l'alumnat, la funció social de les tasques, la diversitat de 

l'alumnat, els ritmes i maneres d'aprendre, l'organització del professorat per a donar resposta a 

tots aquests aspectes, el treball en equip, les altes expectatives o el foment del desig d'aprendre. 

Indicadors d'èxit 

En aquest apartat, proposarem una sèrie d'indicadors d'assoliment que ens serviran per a com-

provar el funcionament de la nostra programació i valorar la nostra pròpia actuació com a do-

cents. Seguidament dissenyarem un procediment (qüestionaris, rúbrica, enquestes als alumnes, 

etc) que ens permeta arreplegar les dades corresponents per a valorar la situació i poder propo-

sar i incorporar les mesures de millora que es consideren necessàries. 

Per a sistematitzar el treball, anem a establir una sèrie d'àmbits o dimensions a avaluar i elabo-

rar els indicadors d'assoliment per a cadascun d'ells. Les dimensions generals que arrepleguen 

i ordenen els àmbits de treball lligats a la pràctica docent es poden classificar en: 

● Programació 

● Diversitat 

● Activitats en l'aula 

● Avaluació 

Per a poder analitzar aquests aspectes principals o dimensions, anem a definir indicadors d'as-

soliment que ens permeten realitzar una anàlisi més significativa i pertinent de cadascun d'a-

quests àmbits de treball. 

● Programació  
○ Es consulta la programació al llarg del curs escolar. 

○ En programar es té en compte les opcions del context. 

○ Es dóna a conèixer als alumnes els elements de la programació:  

 objectius, criteris d'avaluació i metodologia.  

○ S'elaboren les programacions pensant a treballar per competències. 

○ S'analitzen en profunditat els recursos didàctics i se seleccionen sobre la base 

de la seua idoneïtat. 

○ A l'inici cada unitat didàctica es revisa la distribució temporal de la programació 

i s'adapta en funció del temps d'avaluació restant. 
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● Diversitat 

○ S'ha adaptat la programació a les característiques i necessitats de l'alumnat. 

○ Es demana a l'alumnat diferents produccions en funció de les seues característi-

ques.  

○ Tant en els exàmens com en el treball de l'aula es treballen activitats de diferents 

nivells de dificultat.   

○ Es tenen en compte la diversitat en els agrupaments de classe. 

○ Es persegueix que els alumnes treballen en classe a un ritme adequat amb les 

activitats proposades tenint en compte els seus diferents característiques. 

● Activitats d'aula 
○ Es proposen exercicis que impulsen la comunicació (cercar informació, inter-

pretar-la, prendre decisions, crear, raonar, explicar als altres...)  

○ Es proposen activitats que contribuïsquen a l'aprenentatge autònom (cerca d'in-

formació complementària, treballs, recerques...). 

○ Les activitats i accions proposades tenen aquestes característiques: diverses, 

àmplies, de llarg recorregut, obliguen a pensar, permeten utilitzar recursos dife-

rents… 

○ L'alumnat és protagonista en la classe. 

○ Totes les activitats tenen un objectiu ben definit. 

○ S'empren diferents codis (verbals, siguen orals o escrits, gràfics, numèrics, au-

diovisuals, etc.) per a aconseguir l'objectiu de cada activitat 

○ Les activitats són aplicables a situacions comunes de l'activitat escolar. 

 

● Avaluació 

○ A l'inici de la unitat didàctica o del projecte, els alumnes coneixen els objectius 

didàctics, les competències que es van a desenvolupar, les activitats que faran i 

com es desenvoluparà l'avaluació. 

○ S'usen diferents activitats d'avaluació (exàmens, treballs individuals, treballs 

col·lectius, exposicions orals, portfolis, diaris d'aprenentatge, mapes conceptu-

als, debats...). 

○ S'usen diversos instruments per a realitzar l'avaluació de l'alumnat (notes en el 

quadre del professor, rúbriques, escales d'observació, llistes d'acare, escales 

d'actituds, proves objectives...). 

○ Es tenen en compte les adaptacions realitzades en l'apartat de diversitat per a 

avaluar a través de diferents instruments si han aconseguit els objectius plante-

jats. 

○ Es relacionen els conceptes al llarg del curs per a evitar coneixements estancs. 
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Instruments de recollida de dades 

Una vegada recopilats els indicadors d'assoliment, existeixen molts instruments per a realitzar 

la recollida de dades que ens permeten avaluar-los (qüestionaris, enquestes, rúbriques d'autoa-

valuació, etc). Es plantegen a continuació uns possibles qüestionaris en funció dels indicadors 

d'assoliment definits anteriorment. 

 

 

Programació 1 2 3 4 

1 Consulte la programació al llarg del curs i, en cas necessari, realitze i 

anote les modificacions. 

    

2 En confeccionar la programació tinc en compte les oportunitats que 

m'ofereix el context. 

    

3 Al començament de cada nova unitat o projecte, proporcione als alum-

nes tota la informació que necessiten (aspectes que anem a treballar, 

objectius, activitats, competències a desenvolupar, etc. ). 

    

4 Arreplegue de manera específica en la meua programació les compe-

tències clau i les relacione amb els continguts i els criteris d'avaluació. 

    

5 A l'hora d'elaborar la programació i les unitats didàctiques va analitzar 

els recursos didàctics disponibles i els seleccione sobre la base de la 

seua idoneïtat. 
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Diversitat 1 2 3 4 

1 Què faig per a conèixer la composició de la classe?     

 - Passar una prova al començament del curs escolar.     

 - Llegir els informes anteriors de cada alumne.     

 - Me la faciliten en les reunions del grup.     

2 La meua programació té en compte la diversitat de l'alumnat.     

3 Plantege activitats o projectes de diferent nivell en cada unitat i en cada 

examen. 

    

4 Tinc en compte la diversitat a l'hora d'organitzar la classe, de crear els 

grups, etc. 

    

 

 

Activitats d'aula 1 2 3 4 

1 Les activitats que propose són del següent tipus:     

 - Tancats, dirigits, del llibre, etc.     

 - Oberts, procedimentals, diversos, projectes, etc.     

 - Faciliten el treball cooperatiu.     

2 En la metodologia que aplique:     

 - Propose activitats per a facilitar l'aprenentatge autònom.     

 - Em base en les explicacions teòriques i/o en el llibre.     
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Avaluació 1 2 3 4 

1 Abans de començar amb una unitat o un projecte explique als alumnes què, 

amb quina freqüència i sobre la base de què avaluaré. 

    

2 Utilitze diferents tipus de proves (exàmens, treballs, exposicions, debats, 

portfolis, etc. ) 

    

3 Utilitze diversos instruments per a realitzar l'avaluació de l'alumnat.     

A més hauríem de passar una enquesta de la labor docent als alumnes al final de curs per a 

poder millorar en la nostra labor. Aquesta seria contestada pels alumnes de forma anònima i 

arreplegaria preguntes com: 

1- Què és el que més t'ha agradat del curs? 

2- Què és el que menys?Justifica la teua resposta 

3- Estàs d'acord amb la teua nota? En cas contrari justifica la teua resposta 

4- Canviaries l'ordre dels continguts impartits en les avaluacions? 

5- Has utilitzat l'après en el curs en altres matèries? Si la resposta és afirmativa posa un exemple 

6- Què contingut crees que el professor hauria de millorar per a fer-ho arribar millor als alum-

nes? 

7- Dels tipus d'activitats realitzades en classe (treballs, exposicions, debats, etc...) crees que hi 

ha alguna que no hauríem de seguir realitzant? En cas afirmatiu justifica la teua resposta. 

8- En conclusió, crees que el curs s'adapta a les teues expectatives inicials? 

Mesures de millora 

L'avaluació en l'educació sempre ha de ser un instrument de millora, les dades que s'obtinguen 

dels qüestionaris o de qualsevol altre instrument han de ser útils per a identificar les àrees de 

millora que ens permeten introduir canvis en la nostra programació didàctica per a adaptar-la 

millor a les necessitats dels alumnes. És més productiu que l'avaluació de la pràctica docent es 

realitze en determinats moments del curs escolar. Per exemple, en finalitzar cada unitat didàc-

tica, en acabar un projecte concret o en finalitzar cada trimestre. En cadascuna d'elles pots tenir 

objectius diferents i trobar diferents utilitats. Açò ens permetrà introduir millores en la labor 

docent al llarg del curs escolar, sense haver d'esperar al fet que aquest finalitze. 
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12. Activitats complementaries 

Els alumnes de 1er d’ESO encara no tenen uns coneixements molt grans sobre l’assigna-

tura, per tant, al llarg d’aquest curs proposem com a activitats complementaries la projecció de 

pel·lícules i documentals relacionades amb l’informàtica. 

Es projectaran en l’aula informàtica. Amb aquestes activitats es pretén demostrar amb ma-

jor claredat la importància d’aquesta assignatura i la seua connexió amb la vida quotidiana.
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Programació de Segon de l'ESO 

Assignatura: Informàtica 
 

1. Introducció. 

a) Justificació de la programació. 

Documentació oficial 

b) Contextualització. 

2. Objectius de l'etapa respectiva vinculats amb la matèria o l'àmbit.  

3. Competències.  

3.1.- Desenvolupament de les competències amb els objectius específics de la matèria. 

3.2. Relació de les competències amb els criteris d'avaluació. 

4. Continguts. 

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

Bloc 2: Internet i seguretat informàtica 

Bloc 3: Programació 

Bloc 4: Bloc transversal 

5. Unitats didàctiques. 

a) Organització de les unitats didàctiques. 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques. 

6. Metodologia. Orientacions didàctiques. 

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius. 

b) Activitats i estratègies d'ensenyament i aprenentatge. Activitats complementàries. 

7. Avaluació de l'alumnat. 

a) Criteris d'avaluació. 

b) Instruments d'avaluació. 

c) Criteris de qualificació. 

d) Activitats de reforç i ampliació. 

8. Mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb ne-

cessitat de compensació educativa. 

9. Elements transversals  

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació. 

c) Empreniment. 

d) Educació cívica i constitucional. 

10. Avaluació de la pràctica docent i indicadors d'assoliment. 

11. Referències bibliogràfiques 
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1. Introducció. 

En l'actualitat vivim una revolució informàtica i de les telecomunicacions permanent: mane-

gem informació i aparells tecnològics que fa uns pocs anys no érem capaços d'imaginar. La 

forma en la qual vivim i treballem ha canviat profundament i han sorgit un conjunt de noves 

competències necessàries per a desenvolupar-se i integrar-se en la vida adulta, en una societat 

hiperconnectada i en un constant i creixent canvi. Els alumnes i alumnes han d'estar preparats 

per a adaptar-se a un nou mapa de societat en transformació. D'ací la importància de la integra-

ció de la competència digital en les diferents àrees de l'ensenyament secundari i la inclusió de 

l'àrea específica d'Informàtica on fonamentar-la i aprofundir en el seu desenvolupament. 

L'àrea d'Informàtica contribueix a la consecució de varis dels objectius de l'etapa de l'ESO. 

Desenvolupa destreses bàsiques en la utilització de fonts d'informació per a adquirir nous co-

neixements, consolida hàbits de treball individual i en equip, contribueix a la comprensió i 

l'expressió en la llengua pròpia, utilitza l'expressió artística a través de mitjans digitals, desen-

volupa l'autonomia i la iniciativa personal i prepara per a l'exercici de la ciutadania democrà-

tica. 

Els continguts que es desenvolupen per a la consecució dels objectius descrits estan organitzats 

en blocs que abasten tots els dominis de la competència digital. Respecte als criteris d'avalua-

ció, es presenten processos de descripció i comprensió per a avaluar els continguts conceptuals 

de l'àrea; processos d'aplicació i d'anàlisi que avaluen la major part dels continguts procedi-

mentals; i finalment, processos d'avaluació i de creació que avaluen la reflexió i creativitat en 

el desenvolupament de les tasques i projectes. L'organització dels continguts i criteris d'avalu-

ació agrupats per blocs està dissenyada de tal manera que, per a avaluar un mateix bloc de 

continguts, la complexitat dels processos és creixent al llarg de l'etapa educativa. A més, s'ha 

inclòs un bloc transversal al final del currículum de cada curs amb la finalitat de contribuir al 

costat de la resta d'àrees al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística, les 

competències socials i cíviques, la competència d'aprendre a aprendre i la competència del 

sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Els continguts i els criteris d'aquest bloc poden treba-

llar-se i avaluar-se des de qualsevol dels blocs anteriors. 

La contribució de l'àrea a l'adquisició de la competència de comunicació lingüística es treballa 

amb més profunditat en l'elaboració de documents de text o presentacions multimèdia, ja que 

s'exercita l'expressió escrita i l'exposició oral dels continguts digitals elaborats. La competència 

matemàtica i en ciències i tecnologies està present en l'estudi de la representació de la infor-

mació, de les característiques dels equips informàtics i de les xarxes informàtiques i de les 

aplicacions de processament matemàtic de la informació. 

La contribució a l'adquisició de les competències socials i cíviques es desenvolupa a través de 

la participació i la relació de l'alumnat en les xarxes socials. La competència de consciència i 

expressions culturals es desenvolupa a través de la producció de continguts multimèdia on l'a-

lumnat pot emprar diferents codis i formats digitals per a l'expressió artística. L'aportació de 

l'àrea a l'adquisició tant de la competència d'aprendre a aprendre com de la del sentit d'iniciativa 

i esperit emprenedor està present en el desenvolupament proposat del currículum per tasques o 

per projectes. cal esmentar també la contribució al coneixement i la prevenció dels riscos deri-

vats de la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), a través dels 

blocs relacionats amb l'arquitectura dels ordinadors (protecció de la salut i sostenibilitat medi-

ambiental) i amb la seguretat informàtica (protecció de les dades i de l'individu). 
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El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el desenvolu-

pament de les competències, l'aprenentatge en contextos reals dels elements transversals i dels 

continguts de les àrees. Com el RD 116/2014 proposa, i en línia amb la Recomanació 

2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les com-

petències clau per a l'aprenentatge permanent, aquest decret es basa igualment a potenciar l'a-

prenentatge per competències, integrades en la resta d'elements curriculars per a propiciar una 

renovació en la pràctica docent i en el procés d'ensenyament i aprenentatge. 

Es proposen nous enfocaments en l'aprenentatge i avaluació, que han de suposar un important 

canvi en les tasques que han de resoldre els/as alumnes/as i en plantejaments metodològics 

innovadors. La competència es contempla com a coneixement en la pràctica, un coneixement 

adquirit a través de la participació activa en pràctiques socials que, com a tals, es poden desen-

volupar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos edu-

catius no formals i informals. 

El rol del docent és fonamental, doncs ha de ser capaç de dissenyar tasques o situacions d'apre-

nentatge que possibiliten la resolució de problemes, l'aplicació dels coneixements apresos i la 

promoció de la creativitat i el judici crític i reflexiu de l'alumnat, i ser un facilitador, mediador 

i orientador del procés d'ensenyament i aprenentatge. 

L'aprenentatge competencial per la seua pròpia naturalesa convida a la integració metodolò-

gica. Es recomana per a seqüenciar la programació dels continguts utilitzar estratègies meto-

dològiques actives com l'aprenentatge basat en projectes o l'aplicació d'unitats didàctiques in-

tegrades que permeten treballar continguts d'un o diversos blocs de manera simultània. Sobre 

els contextos en els quals es poden desenvolupar aquests projectes o tasques trobem: l'ús dels 

equips informàtics quotidians, la interacció diària en la xarxa, la resolució de problemes tècnics 

i teòrics, la programació d'aplicacions per al desenvolupament del pensament lògic i computa-

cional, l'elaboració, exposició i publicació de continguts digitals per a un ús personal, profes-

sional o escolar i la participació en xarxes socials. Quant als models d'ensenyament, la reco-

manació és combinar l'ús de varis d'ells: l'ensenyament directe, la inductiva bàsica, la recerca 

en grup, el joc de rols, la indagació jurisprudencial, l'ús d'organitzadors previs, etcètera. 

Respecte a l'avaluació, s'ha d'avaluar tant el procés com el resultat. Els criteris d'avaluació estan 

redactats com a resultats d'aprenentatge i inclouen processos de diferent complexitat, contin-

guts de diferent tipus i contextos de realització adequats a la naturalesa de l'execució dels apre-

nentatges que evidencien amb l'objecte de possibilitar la seua observació i avaluació en con-

textos reals. Aquesta sintaxi permet una millor selecció de procediments, proves i instruments 

d'avaluació adequats als diferents tipus d'aprenentatge. Perquè l'avaluació siga més objectiva 

es recomana que es realitze amb una varietat de proves com a diaris d'aprenentatge, portafolis, 

entrevistes, enquestes, debats i proves objectives (escrites, orals i pràctiques). Com a instru-

ments d'avaluació es recomana la rúbrica per al producte final de les tasques o dels projectes, i 

per a qualsevol activitat que supose una realització complexa; les proves objectives quan es 

pretenguen avaluar processos de baix nivell com la identificació, la descripció, etc. o, en gene-

ral, en aquells casos on es vulga diversificar les estratègies d'avaluació; les escales d'observació 

en els criteris d'avaluació del bloc transversal; les llistes d'acaro per a aquelles activitats que 

suposen execucions senzilles; i els criteris que no estiguen redactats en termes de processos 

cognitius (com per exemple adoptar o participar) poden ser avaluats mitjançant l'ocupació d'es-

cales d'actituds. 
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Els continguts i els criteris d'avaluació s'han seqüenciat de forma progressiva i diferenciada per 

a facilitar la identificació i avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell facilitant així 

l'atenció a la diversitat des de les programacions d'aula i la continuïtat dels aprenentatges entre 

nivells i etapes. Aquesta progressió diferenciada també permet la programació i avaluació dels 

aprenentatges de reforç o ampliació i realitzar les adaptacions curriculars per a l'alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu facilitant la inclusió. 

a) Justificació de la programació 

En l'actualitat, la informàtica s'erigeix com a eina necessària en multitud d'activitats que afecten 

tant en l'econòmic, com en el social i cultural. 

Ens sembla de màxima importància incorporar com a troncal o optativa aquesta matèria que 

ajudaria a l'alumne en el desenvolupament de les seues capacitats amb la finalitat d'obtenir, 

seleccionar i gestionar informació que avui dia desborda tots els camps a part de comptar amb 

alguna cosa al seu favor en la incorporació al món actiu. 

En l'Educació Secundària Obligatòria les tecnologies de la informació han d'utilitzar-se com a 

mitjà didàctic de suport a les diferents àrees curriculars des de dins d'elles, amb l'objecte de 

posar en pràctica metodologies que afavorisquen aprenentatges significatius. No és tan sols una 

matèria instrumental, sinó que també ha de capacitar per a comprendre un present cultural i 

social. La seua finalitat és, doncs, formar a l'alumnat en el coneixement i ús responsable de la 

informàtica com a eina de treball, de creativitat, de comunicació, d'organització i d'oci. 

Documentació oficial 

 

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació 

 Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 

 Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic 

de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. 

 Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvo-

lupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Co-

munitat Valenciana. 

 RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Perso-

nal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten ins-

truccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els 

centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 

2015-2016. 
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b) Contextualització. 

 
La present programació s’ha contextualitzat en el centre IES Les Foies de Benigànim. 

  

L' Institut d' Ensenyament de Secundària Les Foies de Benigànim es va crear a l' any 2000 com 

IES, donat suport educatiu al poble de Benigànim i pobles limítrofes, amb capacitat per a 900 

alumnes aproximadament . El nostre alumnat ve adscrit dels CP del pobles de Llutxent, Qua-

tretonda, Bellús,, així com de Benigànim. 

Respecte al tipus d’alumnat, es tracta d’alumnes que per norma general disposen d’equips in-

formàtics a casa amb connexió a Internet, encara que els seus coneixements sobre l’ús del ma-

teixos és bàsic. 

 

2. Objectius de l'etapa respectiva vinculats amb la matèria o l'àmbit.  

El desenvolupament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com a part del 

seu projecte educatiu garantirà la consecució dels objectius establits per a l'etapa en l'article 11 

del Reial decret 1105/2014 de 26 de desembre. 

Són els següents objectius generals: 

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als 

altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-

se en el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i 

homes, com a valors comuns d'una societat plural i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania 

democràtica. 

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a 

condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà 

de desenvolupament personal. 

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Re-

butjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circums-

tància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i do-

nes, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona. 

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues 

relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 

comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

i) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per a, amb sentit 

crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnolo-

gies, especialment les de la informació i la comunicació. 
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f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s'estructura en diferents disci-

plines, així com conèixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos 

camps del coneixement i de l'experiència. 

g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, 

la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i 

assumir responsabilitats. 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i, si la 

hi hagués, en la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma, textos i missatges complexos, i 

iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura. 

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 

 

j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, 

així com el patrimoni artístic i cultural. 

k) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, 

afermar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l'educació física i la pràctica de l'esport 

per a afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de 

la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la 

salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i 

millora. 

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artís-

tiques, utilitzant diversos mitjans d'expressió i representació. 

Així mateix, aquesta concreció del currículum s'orientarà a la consecució de les següents fina-

litats: 

a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, 

artístic, científic i tecnològic. 

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de 

manera que es proporcione una incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral. 

i) Desenvolupar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució pací-

fica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

f) Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l'esforç, 

la superació personal, la responsabilitat en la presa de decisions per part de l'alumnat, la igual-

tat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere. 

g) Consolidar en l'alumnat hàbits d'estudi i de treball. 
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h) Formar a l'alumnat per a l'exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans. 

i) Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l'aprenentatge coopera-

tiu, els projectes interdisciplinaris, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, 

així com la pràctica de l'educació inclusiva en l'aula. 

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa 

i en l'avaluació de la pròpia pràctica docent. 

k) Elaborar materials didàctics orientats a l'ensenyament i l'aprenentatge basats en l'adquisició 

de competències. 

l) Emprar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculessis d'ense-

nyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes elles, i garantint l'ús normal, la pro-

moció i el coneixement del valencià. 

3. Competències. 

Formar en competències permet fer front a la constant renovació de coneixements que es pro-

dueix en qualsevol matèria, i sobretot en aquesta. La formació acadèmica de l'alumne trans-

corre en la institució escolar durant un nombre limitat d'anys (alguns la finalitzaran en aquest 

curs), però la necessitat de formació personal i/o professional no acaba mai, per la qual cosa 

una formació competencial en l'ús, per exemple, de les tecnologies de la informació i la comu-

nicació permetrà accedir a aquest instrument per a recaptar la informació que a cada moment 

es precise (òbviament, després d'analitzar-se la seua qualitat). Si a més tenim en compte que 

moltes vegades és impossible tractar en profunditat tots els continguts del currículum, és clar 

que l'alumne haurà de formar-se en una altra competència, la d'aprendre a aprendre. I així po-

dríem seguir amb les altres. 

De quina forma s'aconsegueixen cadascuna de les competències bàsiques des d'aquesta matè-

ria? 

 COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA. En aquesta matèria, aquesta compe-

tència s'aconsegueix mitjançant l'adquisició d'un vocabulari propi utilitzat en la cerca, anàlisi, 

selecció, resum i comunicació de la informació, a la qual contribueixen també la lectura, inter-

pretació i redacció d'informes i documents. 

 COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA. 

Aquesta matèria contribueix a l'adquisició d'aquesta competència mitjançant les destreses en 

l'ús d'aplicacions informàtiques (ús de taules en el processador de textos, per exemple) que 

poden ser aplicades a la resolució de problemes. 

 COMPETÈNCIA DIGITAL. Aquesta competència es pot adquirir en aquesta matèria mitjan-

çant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment pel que fa a la 

localització, processament, elaboració, emmagatzematge i presentació de la informació en di-

ferents formats i per diferents mitjans. 

 COMPETÈNCIA PER A APRENDRE A APRENDRE. El desenvolupament d'estratègies per 

a obtenir informació, per a transformar-la en coneixement i per a comunicar els aprenentatges 

es converteix en l'aspecte més rellevant de la forma en què aquesta matèria contribueix a l'ad-

quisició d'aquesta competència. 
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 COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES. En el que té d'habilitat per a les relacions humanes 

i de coneixement de la societat, pot adquirir-se mitjançant la forma en què s'actua enfront dels 

nous fluxos d'informació que permeten les tecnologies informàtiques. L'expressió d'idees i ra-

onaments, l'anàlisi de plantejaments diferents als propis, la presa de decisions mitjançant el 

diàleg i la negociació, l'acceptació d'altres opinions, etc., són habilitats socials utilitzades en 

tots els àmbits escolars, laborals i personals. Així mateix, el coneixement de la societat pot fer-

se des de la forma en què el desenvolupament tecnològic provoca canvis econòmics i influeix 

en els canvis socials. 

 SENTIT D'INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR. Aquesta competència s'adquireix en 

tant que el canviant entorn tecnològic exigeix una permanent adaptació, és a dir, l'adopció de 

nous enfocaments que permeten resoldre situacions no previstes i cada vegada més complexes. 

 CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS. Aquesta competència s'adquireix en 

aquesta matèria en tant que proporciona destreses per a l'obtenció d'informació que permeta 

resoldre problemes sobre l'espai físic. Subministrant també destreses en l'ús d'eines de tracta-

ment, de composició i de creació d'imatges 2D i 3D, eines d'edició d'àudio i video. 

 

3.1.- Desenvolupament de les competències amb els objectius específics de la ma-

tèria. 

Competència comunicació lingüística (CCLI):  

Durant tot el curs s'hauran d'aplicar les normes ortogràfiques i gramaticals. 

En el bloc disseny i producció d'informació digital s'elaboraran exposicions orals amb presen-

tacions digitals fent especial èmfasi en l'expressió oral. Així mateix en el bloc Internet i segu-

retat informàtica es debatrà, analitzant i discutint arguments en fòrums de debat a través d'una 

comunicació constructiva. Aquesta competència oral també desenvolupa els continguts trans-

versals de situacions d'interacció comunicativa.  

En el bloc Internet i seguretat informàtica s'incideix en l'expressió escrita mitjançant l'elabora-

ció d'un bloc en què es publicarà informació elaborada i sintetitzada sobre un tema específic i 

reflexions personals. Amb aquesta eina s'aplicaran estratègies d'expressió escrita : planificació, 

escriptura, revisió i reescriptura.  

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT) 

Es treballarà durant el bloc de programació  

Competència digital (CD) 

Aquesta assignatura té el seu fonament en el desenvolupament d'aquesta competència pel qual 

es treballarà en totes les unitats didàctiques i en quasi totes les activitats realitzades.  

Competència aprendre a aprendre (CAA). 

Com s'ha comentat anteriorment, aquesta competència és fonamental per a l'assignatura d'In-

formàtica a causa de la constant millora i introducció d'eines informàtiques i la introducció 

freqüent de noves tecnologies. 
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Apareix en totes les unitats didàctiques de 2n d'ESO a causa de la seua importància. 

Competències socials i cíviques (CSC):  

Apareix en totes les unitats didàctiques de 2n d'ESO a causa de la seua importància. 

Es desenvoluparà mitjançant el plantejament d'activitats que la seua temàtica siga problemes 

socials amb la finalitat de que els alumnes es consciencien i intenten millorar, dins de les seues 

possibilitats, la problemàtica estudiada. 

També es treballarà en les relacions dels alumnes dins de la classe tant amb altres companys 

com amb el professor i en l'ús adequat del llenguatge en el correu electrònic.  

Es fomentarà el respecte a opinions diferents de les pròpies i la resolució pacífica de conflictes. 

Els alumnes participaran en equips de treball on es prendran decisions per a aconseguir els 

objectius i valoraran les aportacions dels altres membres del grup. 

Competència d'iniciativa i esperit emprenedor (SIEE). 

La competència d'iniciativa i esperit emprenedor es treballarà en els projectes que es facen 

posat que hauran de ser planificats i gestionats per a aconseguir uns objectius. A més els alum-

nes hauran de ser capaços d'enfrontar-se als imprevists i solucionar-los. 

En la unitat didàctica d'exposicions orals es demanarà als alumnes que elaboren en equips una 

presentació sobre riscos associats a la utilització de les TIC que exposaran en primer d'ESO  

Consciència i expressions culturals (CEC). 

Aquesta competència es desenvoluparà en el bloc d'imatge digital. A més un dels projectes 

d'aquest bloc tindrà a veure amb l'assignatura Educació Plàstica i Audiovisual concretament 

amb el bloc Expressió plàstica. 

 

3.2. Relació de les competències amb els criteris d'avaluació.  
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Criteris CCLI CMCT CD CSC CAA SIEE CEC 

2º.INF.BL1.1. Crear diferents tipus d'imat-

ges utilitzant aplicacions informàtiques 

que permeten la manipulació d'informació 

per a la realització de tasques en diversos 

contextos. 

       

2º.INF.BL1.2. Crear presentacions multi-

mèdia, individualment o de forma coopera-

tiva, planificant el procés d'elaboració, uti-

litzant aplicacions de presentació digital i 

adaptant el missatge a la temàtica i a l'au-

diència per a l'exposició oral. 

       

2º.INF.BL2.1. Publicar reflexions perso-

nals, anàlisis i síntesis d'informació sobre 

un tema específic i reflexions sobre el 

propi aprenentatge en un bloc. 

       

2º.INF.BL2.2. Participar en fòrums de con-

sulta plantejant i resolent qüestions i deba-

tre analitzant, confrontant i discutint argu-

ments en fòrums de debat. 

       

2º.INF.BL2.3. Descriure els riscos i ame-

naces en l'ús de les TIC i les diverses estra-

tègies de seguretat i de protecció de la 

identitat digital i de la privadesa de les da-

des personals. 

       

2º.INF.BL3.1. Crear aplicacions senzilles, 

com a animacions o videojocs, utilitzant un 

entorn per a l'aprenentatge de la programa-

ció i planificant, supervisant i avaluant el 

procés. 

       

2º.INF.BL4.1. Interpretar textos orals del 

nivell educatiu procedents de fonts diver-

ses 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. 
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2º.INF. BL4.2. 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 ni-

vell educatiu i ajustats a les propietats tex-

tuals de cada tipus i situació comunicativa, 

per a transmetre de forma organitzada els 

seus coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori. 

       

2º.INF.BL4.3. Participar en intercanvis co-

municatius de l'àmbit personal, acadèmic, 

social o professional aplicant les estra-

tègies lingüístiques i no lingüístiques del 

nivell educatiu pròpies de la interacció oral 

utilitzant un llenguatge no discriminatori. 

       

2º.INF.BL4.4. Reconèixer la terminologia 

conceptual de l'assignatura i del nivell edu-

catiu i utilitzar-la correctament en activi-

tats orals i escrites de l'àmbit personal, 

acadèmic, social o professional. 

       

2º.INF.BL4.5. Llegir textos de formats di-

versos i presentats en suport paper i digital, 

utilitzant les estratègies de comprensió lec-

tora del nivell educatiu per a obtenir infor-

mació i aplicar-la en la reflexió sobre el 

contingut, l'ampliació dels seus coneixe-

ments i la realització de tasques d'aprenen-

tatge. 

       

2º.INF.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 comunica-

tiva, per a transmetre de forma organitzada 

els seus coneixements amb un llenguatge 

no discriminatori. 
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2º.INF.BL4.7. Cercar i seleccionar infor-

mació en diverses fonts de forma contras-

tada i organitzar la informació obtinguda 

mitjançant diversos procediments de sínte-

sis o presentació dels continguts; per a am-

pliar els seus coneixements i elaborar tex-

tos de l'àmbit personal, acadèmic, social o 

professional i del nivell educatiu, citant 

adequadament la seua procedència. 

       

2º.INF.BL4.8. Realitzar de forma eficaç 

tasques o projectes, tenir iniciativa per a 

emprendre i proposar accions sent cons-

cient de les seues fortaleses i febleses, 

mostrar curiositat i interès durant el seu 

desenvolupament i actuar amb flexibilitat 

cercant solucions alternatives. 

       

2º.INF.BL4.9. Planificar tasques o projec-

tes, individuals o col·lectius, fent una pre-

visió de recursos i temps ajustada als obje-

ctius proposats, adaptar-ho a canvis i im-

prevists transformant les dificultats en pos-

sibilitats, avaluar amb ajuda de guies el 

procés i el producte final i comunicar de 

forma personal els resultats obtinguts. 

       

2º.INF.BL4.10. Reconèixer els estudis i 

professions vinculats amb els coneixe-

ments del nivell educatiu i identificar els 

coneixements, habilitats i competències 

que demanden per a relacionar-les amb les 

seues fortaleses i preferències. 

       

2º.INF.BL4.11. Participar en equips de tre-

ball per a aconseguir metes comunes assu-

mint diversos rols amb eficàcia i responsa-

bilitat, recolzar a companys i companyes 

demostrant empatia i reconeixent les seues 

aportacions i utilitzar el diàleg igualitari 

per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
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4. Continguts.  

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

 
CONTINGUTS CRITERIS COMP. 

 Planificació, individual o de forma coopera-

tiva, en l'elaboració d'exposicions orals amb 

presentacions digitals. 

 Síntesi del text oral en què és recolzarà la pre-

sentació multimèdia, de forma individual o 

cooperativa, organitzant la informació de 

forma estructurada amb coherència i cohe-

sió,desenrotllant 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 in-

formació de mitjans digitals contrastant la 

seua veracitat, concretant la informació essen-

cial relacionant el missatge oral amb els dia-

positives. Inserció de text, dibuixos, gràfics, 

imatges,àudio i vídeo en diapositives. Integra-

ció d'imatges creades o retocades per mitjà de 

programari de tractament de la imatge digital. 

Aplicació d'efectes sobre els objectes i les dia-

positives. Inserció i maquetació de taules. 

Configuració de plantilles de diapositives. Es-

tètica 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 mis-

satge amb claredat, ritme i fluïdesa,estructu-

rant 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. 

2º.INF.BL1.2. Crear presentacions 

multimèdia, individualment o de 

forma cooperativa, planificant el pro-

cés d'elaboració, utilitzant aplicacions 

de presentació digital i adaptant el 

missatge a la temàtica i a l'audiència 

per a l'exposició oral. 

CD 

CAA 

SIEE 
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Bloc 2: Internet i seguretat informàtica 
CONTINGUTS CRITERIS COMP. 

 Finalitat i tipus de fòrums d'Internet. Caracte-

rístiques 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 res-

postes en els fòrums de debat per a l'anàlisi, 

confrontació i discussió d'arguments, en en-

torns virtuals d'aprenentatge. 

2º.INF.BL2.2. Participar en fòrums 

de consulta plantejant i resolent qües-

tions i debatre analitzant, confrontant 

i discutint arguments en fòrums de 

debat. 

CD 

CSC 

 Riscos associats a l'ús de les TIC i estratègies 

de seguretat enfront de les amenaces. Políti-

ques de gestió segura de les contrasenyes. L'ús 

de l'antivirus. 

 Gestió de la identitat digital. Hàbits i conduc-

tes per a la protecció de la privadesa 

2º.INF.BL2.3. Descriure els riscos i 

amenaces en l'ús de les TIC i les di-

verses estratègies de seguretat i de 

protecció de la identitat digital i de la 

privadesa de les dades personals. 

CD 

CSC 

SIEE 

Bloc 3: Programació 

 
CONTINGUTS CRITERIS COMP. 

 Entorns per a l'aprenentatge de la programa-

ció. Familiarització amb l'entorn de treball. 

 Objectes. Gestió de l'aparença i dels sons as-

sociats als objectes. Integració d'imatges crea-

des o retocades per mitjà de programari de 

tractament de la imatge digital. 

 Execució simultània de diversos objectes. Co-

municació 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 com-

plexitat en conjunts més senzills de blocs. 

 Realització de projectes senzills i compartició 

en línia. 

 Avaluació de projectes d'altres companys. 

2º.INF.BL3.1. Crear aplicacions 

senzilles, com a animacions o video-

jocs, utilitzant un entorn per a l'apre-

nentatge de la programació i planifi-

cant, supervisant i avaluant el procés. 

 

CD 

CAA 

SIEE 
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Bloc 4: Bloc transversal 

 

CONTINGUTS CRITERIS COMP. 

 Estratègies de comprensió oral: activació de co-

neixements previs, manteniment de l'atenció, se-

lecció de la informació; memorització i retenció 

de la informació. 

2º.INF.BL4.1. Interpretar textos 

orals del nivell educatiu proce-

dents 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 coneixe-

ments i la realització de tasques 

d'aprenentatge. 

CCLI 

CAA 

 Planificació de textos orals.  

 Prosòdia. Ús intencional de l'entonació i les pau-

ses.  

 Normes gramaticals.  

 Propietats textuals de la situació comunicativa: 

adequació, coherència i cohesió. Respecte en l'ús 

del llenguatge. 

2º.INF.BL4.2. Expressar oralment 

textos prèviament planificats, de 

l'àmbit personal, acadèmic, social 

o professional, amb una pronunci-

ació clara, aplicant les normes de 

la prosòdia i la correcció gramati-

cal del nivell educatiu i ajustats a 

les propietats textuals de cada ti-

pus i situació comunicativa, per a 

transmetre de forma organitzada 

els seus coneixements amb un 

llenguatge no discriminatori. 

CCLI 

CAA 

 Situacions d'interacció comunicativa (converses, 

entrevistes, col·loquis, debats, etc.)  

 Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, 

manteniment i conclusió; cooperació, normes de 

cortesia, fórmules de tractament, etc.  

 Respecte en l'ús del llenguatge. 

2º.INF.BL4.3. Participar en inter-

canvis comunicatius de l'àmbit 

personal, acadèmic, social o pro-

fessional aplicant les estratègies 

lingüístiques i no lingüístiques del 

nivell educatiu pròpies de la in-

teracció oral utilitzant un llen-

guatge no discriminatori.  

2º.INF.BL4.4. Reconèixer la ter-

minologia conceptual de l'assigna-

tura i del nivell educatiu i utilitzar-

la correctament en activitats orals i 

escrites de l'àmbit personal, acadè-

mic, social o professional. 

CCLI 

CAA 
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 Estratègies d'expressió escrita: planificació, es-

criptura, revisió i reescriptura.  

 Formats de presentació.  

 Aplicació de les normes ortogràfiques i gramati-

cals (signes de puntuació, concordança entre els 

elements de l'oració, ús de connectors oracionals, 

etc.).  

 Propietats textuals en situació comunicativa: 

adequació, coherència i cohesió. Respecte en l'ús 

del llenguatge. 

 

2º.INF.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 trans-

metre de forma organitzada els 

seus coneixements amb un llen-

guatge no discriminatori. 

 

CCLI 

CAA 

 Estratègies de cerca i selecció de la informació.  

 Procediments de síntesis de la informació.  

 Procediments de presentació de continguts.  

 Procediments de cita i paràfrasis. Bibliografia i 

webgrafia. 

 

2º.INF.BL4.7. Cercar i seleccio-

nar informació en diverses fonts 

de forma contrastada i organitzar 

la informació obtinguda mitjan-

çant diversos procediments de sín-

tesis o presentació dels continguts; 

per a ampliar els seus coneixe-

ments i elaborar textos de l'àmbit 

personal, acadèmic, social o pro-

fessional i del nivell educatiu, ci-

tant adequadament la seua proce-

dència. 

 

CCLI 

CAA 

 

 Iniciativa i innovació.  

 Autoconeixement. Valoració de fortaleses i feble-

ses.  

 Autorregulació d'emocions, control de l'ansietat i 

incertesa i capacitat d'automotivació.  

 Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perse-

verança, flexibilitat.  

 Pensament alternatiu. Sentit crític. 

 

2º.INF.BL4.8. Realitzar de forma 

eficaç tasques o projectes, tenir 

iniciativa per a emprendre i propo-

sar accions sent conscient de les 

seues fortaleses i febleses, mostrar 

curiositat i interès durant el seu 

desenvolupament i actuar amb fle-

xibilitat cercant solucions alterna-

tives. 

 

SIEE 
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 Pensament mitjans-fi.  

 Estratègies de planificació, organització i gestió.  

 Selecció de la informació tècnica i recursos mate-

rials.  

 Estratègies de supervisió i resolució de proble-

mes.  

 Avaluació de processos i resultats.  

 Valoració de l'error com a oportunitat.  

 Habilitats de comunicació. 

 

2º.INF.BL4.9. Planificar tasques o 

projectes, individuals o col·lectius, 

fent una previsió de recursos i 

temps ajustada als objectius pro-

posats, adaptar-ho a canvis i im-

prevists transformant les dificul-

tats en possibilitats, avaluar amb 

ajuda de guies el procés i el pro-

ducte final i comunicar de forma 

personal els resultats obtinguts. 

 

SIEE 

 Entorns laborals, professions i estudis vinculats 

amb els coneixements de l'àrea.  

 Autoconeixement de fortaleses i febleses. 

 

2º.INF.BL4.10. Cercar i seleccio-

nar informació sobre els entorns 

laborals, professions i estudis vin-

culats amb els coneixements del 

nivell educatiu, analitzar els conei-

xements, habilitats i competències 

necessàries per al seu desenvolu-

pament i comparar-les amb les se-

ues pròpies aptituds i interessos 

per a generar alternatives davant la 

presa de decisions vocacional. 

 

SIEE 

 Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tas-

ques.  

 Assumpció de diferents rols en equips de treball.  

 Pensament de perspectiva.  

 Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.  

 Tècniques d'escolta activa.  

 Diàleg igualitari.  

 Coneixement d'estructures i tècniques d'aprenen-

tatges cooperatiu. 

 

2º.INF.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. 

SIEE 

CAA 

CSC 
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5. Unitats didàctiques. 

a) Organització de les unitats didàctiques. 

 UD 1: Sistemes Operatius 

 Característiques dels sistemes operatius. 

 Microsoft Windows. 

 LliureX 

 Mac US. 

 Exploradors d'arxius 

 Administració dels sistemes operatius. 

 Actualització del programari. 

 UD 2: Comunicacions en Internet 

 Societat de la informació. 

 Navegació en Internet. 

 Ús de navegadors web 

 Cerca en Internet 

 Correu electrònic 

 Comportament en Internet 

 Mitjans de comunicació en Internet 

 Missatgeria instantània 

 UD 3: Seguretat en l'ús de les TIC 

 Malware 

 Antivirus 

 Seguretat en dispositius mòbils 

 Marca personal i identitat digital 

o Protecció de la privadesa 

o Seguretat de les contrasenyes 

o Riscos associats a l'ús de les TIC 

 UD 4: Edició d'imatges digitals 

 Imatges digitals 

 Obtenció i edició d'imatges digitals 

 Edició d'imatges amb GIMP 

 Transformació d'imatges 

 Modificació d'imatges 

 Retoc fotogràfic 

 Muntatge fotogràfic 

 Generació i exportació d'imatges 
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 UD 5: Presentacions digitals 

 Edició de presentacions digitals 

 Disseny i creació de presentacions 

 Diapositives amb text 

 Diapositives amb imatges 

 Diapositives amb dibuixos 

 Diapositives amb taules 

 Diapositives amb gràfics 

 Elements multimèdia i interactius 

 Transicions i animacions 

 Realitzar una presentació 

 UD 6: Programació 

 Programació amb Scratch 

 Condicions 

 Variables 

 Bucles 

 Objectes i disfresses 

 Objectes i atributs 

 Objectes i mètodes 

 Comunicació entre objectes 

 Multimèdia 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques. 

 

1 ª Avaluació  UD 1: Sistemes Operatius 

UD 2: Comunicacions en Internet 

UD 4: Edició d'imatges digitals 

2 ª Avaluació UD 3. Seguretat en l'ús de les TIC 
UD 5: Presentacions digitals 

3 ª Avaluació UD 6: Programació 
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6. Metodologia. Orientacions didàctiques. 

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius. 

S'utilitza una metodologia activa, de participació constant de l'alumne. D'aquesta forma, es 

programen les classes en les quals predomine l'activitat dels alumnes per sobre de la pròpia 

activitat del professor. La nostra presència en els grups de treball ha de centrar-se a motivar 

eficaçment, plantejant qüestions que col·laboren al reforç i adquisició d'hàbits de treball, oferint 

recursos i solucions. La forma d'introduir alguns dels continguts consistirà en la realització per 

part del professor d'una breu explicació a partir de la qual, mitjançant exercicis pràctics els 

alumnes aniran adquirint els coneixements.  

b) Activitats i estratègies d'ensenyament i aprenentatge. Activitats complementà-

ries. 

L'assignatura té un caràcter absolutament pràctic. Els alumnes hauran de realitzar, individual-

ment o en grups de dos, una sèrie d'exercicis associats a cadascuna de les unitats didàctiques 

seguint les indicacions prèviament assenyalades. 

Les activitats seguiran el següent cicle: 

 Donar a conèixer els conceptes i idees generals del tema en qüestió. 

 Planificar el treball de les pràctiques a realitzar. 

 Obtenir el resultat i / o tornar a començar la fi de millorar-ho, aprofundir o començar 

un altre nou treball. 

 

7. Avaluació de l'alumnat. 

 

L'avaluació contínua s'entén com un element inherent al procés d'ensenyament-aprenentatge i 

com un instrument al servei d'aquest procés, és a dir, d'una banda les situacions i activitats que 

s'utilitzen per a identificar i valorar què han après els alumnes constitueixen el punt d'unió entre 

els processos d'ensenyament que desplega el professor i els processos de construcció de conei-

xement que realitzen els alumnes (Coll, Martín i Onrubia, 2001), i d'altra banda, les activitats 

d'avaluació han de ser coherents amb la resta d'elements que constitueixen el procés educatiu, 

especialment amb els objectius que es persegueixen i les activitats que es plantegen (William, 

2000, Hargreaves, Earl i Schmidt, 2002, Dochy, 2004; Norton, 2004). Per tant, no es pretén 

valorar solament el coneixement conceptual dels alumnes, sinó també les seues habilitats en 

contextos reals d'ús (Shepard, 2000). Per a açò, és fonamental incardinar l'avaluació en el pro-

cés mateix d'aprenentatge que duen a terme els alumnes mentre es desenvolupen les activitats 

d'ensenyament i aprenentatge, sent les principals activitats d'ensenyament-aprenentatge al ma-

teix temps activitats d'avaluació. 

Així, un conjunt d'activitats d'avaluació contínua consistiran en dues parts: 
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1. Elaboració per part dels alumnes de diferents productes per a cadascun dels blocs te-

màtics en què s'organitza l'assignatura. Per exemple, en una situació d'anàlisi de casos 

o de resolució de problemes complexos. L'elaboració d'aquests productes requereix, 

entre altres aspectes, l'ús de competències d'autorregulació de l'aprenentatge. A més, 

els alumnes han de formalitzar informes d'autoavaluació, individual i en grup, sobre el 

seu propi procés de treball i aprenentatge en finalitzar cadascun dels blocs. 

 

2. Per part del professor, l'avaluació contínua incorpora el seguiment i l'observació del 

procés de treball de l'alumnat, l'elaboració d'informes escrits detallats de l'avaluació 

dels resultats de l'aprenentatge dels alumnes en cada bloc temàtic i el seu trasllat als 

alumnes com a seguiment a partir dels resultats d'avaluació. 

 

D'aquesta forma, el sistema d'avaluació contínua utilitzat compleix una doble finalitat, d'una 

banda, és útil al professor en la mesura que ajuda a prendre decisions dirigides a millorar la 

seua pràctica docent en relació amb l'aprenentatge dels alumnes (avaluació formativa) i d'altra 

banda, ajuda als alumnes a prendre decisions dirigides a millorar la seua activitat d'aprenentatge 

(avaluació formadora) (Nunziati, 1990, Allal, 1991). 

 

a) Criteris d'avaluació. 
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CRITERIS D'AVALUACIÓ INDICADORS COMP.CLAU 

2º.INF.BL1.1. Crear diferents tipus d'imatges 

utilitzant aplicacions informàtiques que perme-

ten la manipulació d'informació per a la realit-

zació de tasques en diversos contextos. 

2º.INF.BL1.1.1 Crea diferents tipus d'imatges, usant aplicacions informàtiques que 

permeten diverses operacions com la transformació digital,la realització de dibui-

xos, la integració de textos, el treball amb capes, el tractament del color o l'aplica-

ció de filtres i efectes, així com la seua exportació a diversos formats, per a la rea-

lització de tasques en contextos personals, acadèmics, socials o professionals. 

2º.INF.BL1.1.2 Crea diferents tipus d'imatges utilitzant tècniques i recursos digitals 

per a expressar i comunicar idees, experiències i emocions pròpies en la realització 

de tasques en contextos personals, acadèmics, socials o professionals. 

CD 

 

CEC  

SIEE 

2º.INF.BL1.2 Crear presentacions multimèdia, 

individualment o de forma cooperativa, planifi-

cant el procés d'elaboració, utilitzant aplicaci-

ons de presentació digital i adaptant el mis-

satge a la temàtica i a l'audiència per a l'exposi-

ció oral. 

2º.INF.BL1.2.1. Planifica el procés de creació de presentacions multimèdia, indivi-

dualment o de manera cooperativa, mitjançant l'establiment de l'objectiu que es per-

segueix, així com el pla d'acció per a aconseguir-ho, la supervisió i l'avaluació del 

procés d'elaboració i la gestió del propi aprenentatge. 

2º.INF.BL1.2.2. Crea presentacions individualment o de manera cooperativa per a 

l'exposició oral, utilitzant diverses estratègies, com el contrast de la informació se-

leccionada, la citació de les fonts, la concreció de la informació essencial en les di-

apositives, el treball amb taules i amb elements multimèdia, l'aplicació d'efectes so-

bre els objectes i les diapositives i l'atenció de l'estètica de la presentació 

2º.INF.BL1.2.3. Adapta el missatge de les presentacions a la temàtica i a l'audièn-

cia, utilitzant diferents estratègies d'organització de la informació, com la seua rela-

ció amb cada diapositiva a través de les notes de l'orador, i de gestió de l'aprenen-

tatge, com l'ús de diverses estratègies de comunicació durant l'exposició oral 

CAA 

SIEE 

 

CD 

 

CAA 

 

2º.INF.BL2.1. Publicar reflexions personals, 

anàlisis i síntesis d'informació sobre un tema 

específic i reflexions sobre el propi aprenen-

tatge en un blog. 

2º.INF.BL2.1.1. Publica informació analitzada i sintetitzada sobre un tema especí-

fic i reflexions personals en un blog, inserint entrades de text amb elements gràfics 

i amb objectes incrustats de serveis del web. 

2º.INF.BL2.1.2. Publica, en un diari d'aprenentatge dissenyat mitjançant un blog, 

reflexions sobre el qual se sap i el que es desconeix sobre una tasca a desenvolupar, 

sobre el qual es requereix i sobre les diferents estratègies possibles per a afrontar-

la, així com sobre el propi procés d'elaboració i l'avaluació dels nous coneixements 

adquirits en acabar. 

CD 

 

CAA  

SIEE 

2º.INF.BL2.2. Participar en fòrums de consulta 

plantejant i resolent qüestions i debatre analit-

zant, confrontant i discutint arguments en fò-

rums de debat. 

2º.INF.BL2.2.1. Participa en fòrums de consulta, plantejant i resolent qüestions ela-

borades amb hàbits i conductes adequades en contingut i forma. 

2º.INF.BL2.2.2. Debat analitzant, confrontant i discutint arguments en fòrums de 

debat, mitjançant l'establiment d'una comunicació constructiva, l'apreciació de la 

diversitat de valors i el respecte a les diferències 

CD 

 

CSC 
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2º.INF.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. 

2º.INF.BL2.3.1. Descriu els riscos i les amenaces en l'ús de les TIC, explicant com 

pot veure's afectada la identitat digital i la privacitat de les dades personals, i mos-

trant respecte a la intimitat dels altres 

2º.INF.BL2.3.2. Descriu diverses estratègies de seguretat i de protecció de la identi-

tat digital, com les polítiques de gestió de contrasenyes segures, i de seguretat i de 

protecció de les dades personals, com l'ús de l'antivirus en diferents situacions quo-

tidianes. 

CSC 

SIEE 

CD 

CAA 

SIEE 

2º.INF.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. 

2º.INF.BL4.1.1. Interpreta textos orals del nivell educatiu procedents de fonts di-

verses utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtenir informació i apli-

car-la en la reflexió sobre el contingut, l'ampliació dels seus coneixements i la rea-

lització de tasques d'aprenentatge. 

CCLI 

CAA 

2º.INF.BL4.2 Expressar oralment textos prèvi-

ament planificats, de l'àmbit personal, acadè-

mic, social o professional, amb una pronuncia-

ció clara, aplicant les normes de prosòdia i la 

correcció gramatical del nivell educatiu i ajus-

tats a les propietats textuals de cada tipus i situ-

ació comunicativa, per a transmetre de forma 

organitzada els seus coneixements amb un llen-

guatge no discriminatori 

2º.INF.BL4.2.1. Expressa oralment textos prèviament planificats, de l'àmbit perso-

nal, acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara, aplicant les nor-

mes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu, i ajustats a les pro-

pietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera 

organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori 

CCLI 

CAA 

2º.INF.BL4.3.Participar en intercanvis comuni-

catius de l'àmbit personal, acadèmic, social o 

professional aplicant les estratègies lingüísti-

ques i no lingüístiques del nivell educatiu prò-

pies de la interacció oral utilitzant un llen-

guatge no discriminatori. 

2º.INF.BL4.3.1.Participa en intercanvis comunicatius de l'àmbit personal, acadè-

mic, social o professional, aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques 

del nivell educatiu pròpies de la interacció oral, usant un llenguatge no discrimina-

tori. 

CCLI 

CAA 

2º.INF.BL4.4. Reconèixer la terminologia con-

ceptual de l'assignatura i del nivell educatiu i 

utilitzar-la correctament en activitats orals i es-

crites de l'àmbit personal, acadèmic, social o 

professional 

2º.INF.BL4.4.1.Reconeix la terminologia conceptual de l'assignatura i del nivell 

educatiu. 

2º.INF.BL4.4.2. Utilitza la terminologia correctament en activitats orals i escrites 

de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional 

CCLI 

 

CCLI 

CAA 

2º.INF.BL4.5. Llegir textos de formats diver-

sos i presentats en suport paper i digital, utilit-

zant les estratègies de comprensiólectora del 

nivell educatiu per a obtenir informació i apli-

car-la en la reflexió sobre el contingut, l'ampli-

ació dels seus coneixements i la realització de 

tasques d'aprenentatge. 

 

 

2º.INF.BL4.5.1. Llig textos de formats diversos i presentats en suport paper i digi-

tal, 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 co-

neixements i la realització de tasques d'aprenentatge 

CCLI 

CAA 



Programació Informatica.        Curs 2020-2021 

50 

   

2º.INF.BL4.6. Escriure textos de l'àmbit perso-

nal, acadèmic, social o professional en diversos 

formats i suports, cuidant els seus aspectes for-

mals, aplicant les normes de correcció ortogrà-

fica i gramatical del nivell educatiu i ajustats a 

les propietats textuals de cada tipus i situació 

comunicativa, per a transmetre de forma orga-

nitzada els seus coneixements amb un llen-

guatge no discriminatori 

2º.INF.BL4.6.1. Escriu textos de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional 

en diversos formats i suports, cuidant els aspectes formals, aplicant les normes de 

correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu, i ajustats a les propietats tex-

tuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de manera organitzada 

els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 

CCLI 

CAA 

2º.INF.BL4.7. Cercar i seleccionar informació 

en diverses fonts de forma contrastada i orga-

nitzar la informació obtinguda per mitjà de di-

versos procediments de síntesis o presentació 

dels continguts; per a ampliar els seus coneixe-

ments i elaborar textos de l'àmbit personal, aca-

dèmic, social o professional i del nivell educa-

tiu, citant adequadament la seua procedència. 

2º.INF.BL4.7.1. Cerca informació en diverses fonts per a ampliar els coneixements, 

citant adequadament la procedència 

2º.INF.BL4.7.2. Selecciona informació en diverses fonts de manera contrastada per 

a elaborar textos de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional i del nivell 

educatiu, citant adequadament la procedència 

2º.INF.BL4.7.3. Organitza la informació obtinguda en una recerca mitjançant di-

versos procediments de síntesis o presentació dels continguts 

CAA 

CCLI 

CAA 

CCLI 

2º.INF.BL4.8. Realitzar de forma eficaç tas-

ques o projectes, tenir iniciativa per a empren-

dre i proposar accions sent conscient de les se-

ues fortaleses i febleses, mostrar curiositat iin-

terès durant el seu desenvolupament i actuar 

amb flexibilitat cercant solucions alternatives. 

2º.INF.BL4.8.1. Realitza de manera eficaç tasques o projectes 

2º.INF.BL4.8.2. Té iniciativa per a emprendre i proposar accions, sent 

2º.INF.BL4.8.3. Mostra curiositat i interès durant el desenvolupament de tasques o 

projectes 

2º.INF.BL4.8.4. Actua amb flexibilitat, cercant solucions alternatives 

SIEE 

SIEE 

CAA 

SIEE 

 

2º.INF.BL4.9. Planificar tasques o projectes, 

individuals o col·lectius, fent una previsió de 

recursos i temps ajustada als objectius propo-

sats, adaptar-ho a canvis i imprevists transfor-

mant les dificultats en possibilitats, avaluar 

amb ajuda de guies el procés i el producte final 

i comunicar de forma personal els resultats ob-

tinguts. 

2º.INF.BL4.9.1. Planifica tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una 

previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats 

2º.INF.BL4.9.2. Adapta la previsió a canvis i imprevists, transformant les dificul-

tats en possibilitats 

2º.INF.BL4.9.3. Avalua amb ajuda de guies el procés i el producte final de tasques 

o projectes 

2º.INF.BL4.9.4. Comunica personalment els resultats obtinguts de tasques o projec-

tes. 

SIEE 

 

SIEE 

CAA 

 

SIEE 

 

 

CAA 

 

2º.INF.BL4.10. Reconèixer els estudis i profes-

sions vinculats amb els coneixements del nivell 

educatiu i identificar els coneixements, habili-

tats i competències que demanen per a relacio-

nar-les amb les seues fortaleses i preferències 

2º.INF.BL4.10.1. Reconeix els estudis i les professions vinculats amb els coneixe-

ments del nivell educatiu 

2º.INF.BL4.10.2. Identifica els coneixements, les habilitats i les competències que 

requereixen els estudis i les professions per a relacionar-les amb les seues fortaleses 

i preferències 

 

SIEE 

CSC 

SIEE 
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2º.INF.BL4.11. Participar en equips de treball 

per a aconseguir metes comunes assumint di-

versos rols amb eficàcia i responsabilitat recol-

zar a companys i companyes demostrant empa-

tia i reconeixent les seues aportacions i utilitzar 

el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 

discrepàncies. 

 

2º.INF:BL4.11.1. Participa en equips de treball per a aconseguir metes comunes, 

assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat. 

 

 

2º.INF:BL4.11.2. Recolza a companys i companyes, demostrant empatia i reconei-

xent les seues aportacions 

 

2º.INF:BL4.11.3. Utilitza el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàn-

cies. 

SIEE 

CAA 

CSC 

 

CSC 

CAA 

 

CSC 

b) Instruments d'avaluació. 
Els instruments d'avaluació seran els següents: 

 Observació directa i diària del progrés dels alumnes anotant els fets i comportaments 

més destacables. 

 Realització dels exercicis i de les activitats proposats durant el desenvolupament de les 

unitats. 

 Realització de proves objectives d'ítems curts per als temes teòrics. 

 Realització de proves d'autoavaluació. 

 Lliurament del treball pràctic realitzats individualment o en grup. 

 Revisió de les anotacions dels alumnes (anotacions pròpies i impressions de treballs). 

 Observació de l'actitud i la participació durant el desenvolupament de les classes. 

 

 

c) Criteris de qualificació. 
Atenent als criteris d’avaluació i usant els instruments nomenats anteriorment, es qualificarà 

de la següent manera: 

 Conceptes   20% 

Mesurats amb les proves objectives i la correcció d’exercicis a classe de l'alumnat. 

 Procediments  60% 

Mesurats amb les pràctiques desenvolupades tant de forma guiada com de forma 

autònoma i l' observació del saber fer i com es fa. 

 Actitud   20% 

Mesurada amb l’observació directa de la relació amb els companys, la participació, 

l’ interès per la matèria i el bon us dels recursos disponibles. 

 

d) Activitats de reforç i ampliació. 
Si es considera necessari es faran: 

 Activitats de reforç, seran pràctiques més senzilles i repetitives sobre les eines més bà-

siques i de major ús per als alumnes amb menor nivell. 

 Activitats d'ampliació, seran pràctiques de major nivell per als alumnes més avançats. 
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e) Procediments i instruments de recuperació. 

En cas de que el mes de juny no aproven el curs, podran presentar-se a la prova extraordinària. 

Prova extraordinària. 

Segons el departament, els criteris de recuperació seran: 

Conceptes: l'alumne haurà de presentar-se a una prova escrita dels conceptes que han sigut 

tractats al llarg del curs. 

Procediments: l'alumne haurà de presentar-se a una prova pràctica dels procediments que han 

sigut tractats al llarg del curs. 

Actitud: es considerarà actitud positiva la presentació a la prova extraordinària i la presentació 

del quadern d'activitat. 

 

Els percentatges que s'aplicaran per al càlcul de la nota final són: 

Conceptes: 30% 

Procediments: 70% 

Aquells alumnes que no recuperen l'àrea en la prova extraordinària, es considera que no assolit 

els objectius del curs i per tant han de repetir els curs. 

 

8. Mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb ne-

cessitat de compensació educativa.  

Alumnes amb necessitats educatives especials.  

El professor que tingués algun d'aquests alumnes, en coordinació amb el Gabinet Psicopeda-

gògic, adequarà els continguts que millor s'adapten a les característiques especials de l'alumne. 

Si hi haguera algun alumne amb necessitats educatives especials per excés, aquest haurà de 

aconseguir tots els continguts corresponents al seu nivell i si fóra necessari el Departament, en 

coordinació amb el Gabinet Psicopedagògic, adequarà nous continguts per a ell. 

Alumnes d'altes capacitats 

Al llarg dels mòduls es plantejaran treballs d'ampliació on els alumnes podran ampliar els seus 

coneixements a través de la recerca. Aquests treballs tindran caràcter voluntari i podran ajudar 

a pujar la nota de l'avaluació fins a 1 punt. 

 

9. Elements transversals  

Segons els continguts del bloc transversal per a l'assignatura informàtica de segon d'ESO, 

aquests es classifiquen de la següent forma:  

 

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 
 Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, manteniment de 

l'atenció, selecció de la informació; memorització i retenció de la informació. 

 Planificació de textos orals. 

 Prosòdia. Ús intencional de l'entonació i les pauses. 

 Normes gramaticals. 

 Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió. 

 Situacions d'interacció comunicativa (converses, entrevistes, col·loquis, debats, etc.) 

 Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; coopera-

ció, normes de cortesia, fórmules de tractament, etc. 

 Respecte en l'ús del llenguatge. 
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 Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. 

 Estratègies d'expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i reescriptura. 

 Formats de presentació. 

 Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, concordança 

entre els elements de l'oració, ús de connectors oracionals, etc.). 

 Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió. 

 Respecte en l'ús del llenguatge. 

 Estratègies de cerca i selecció de la informació. 

 Procediments de síntesis de la informació. 

 Procediments de presentació de continguts. 

 Procediments de cita i paràfrasis. Bibliografia i webgrafia. 

 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació.  

 Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; cooperació, 

normes de cortesia, fórmules de tractament, etc. 

 Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió. 

 Respecte en l'ús del llenguatge. 

 Estratègies de cerca i selecció de la informació. 

 Procediments de síntesis de la informació. 

 Procediments de presentació de continguts. 

 Procediments de cita i paràfrasis. Bibliografia i webgrafia. 

 

c) Emprendre 
 Iniciativa i innovació. 

 Autoconeixement. Valoració de fortaleses i febleses. 

 Autorregulació d'emocions, control de l'ansietat i incertesa i capacitat d'auto-

motivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. 

 Perseverança, flexibilitat. 

 Pensament alternatiu. 

 Sentit crític. 

 Pensament mitjans-fi. 

 Estratègies de planificació, organització i gestió. 

 Selecció de la informació tècnica i recursos materials. 

 Estratègies de supervisió i resolució de problemes. 

 Avaluació de processos i resultats. 

 Valoració de l'error com a oportunitat. 

 Habilitats de comunicació. 

 Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb coneixements de l'àrea. 

 Autoconeixement de fortaleses i febleses. 

 Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 

 Assumpció de diferents rols en equips de treball 

. 

d) Educació cívica i constitucional. 
 

 Pensament de perspectiva. 

 Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 

 Tècniques d'escolta activa. 

 Diàleg igualitari. 

 Coneixement d'estructures i tècniques d'aprenentatges cooperatiu. 
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10. Avaluació de la pràctica docent i indicadors d'assoliment.  
L'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge és una de les funcions del professorat 

segons la LOMCE. En el Reial decret 1105/2014 que regula el currículum bàsic de secundària 

s'estableix expressament en l'article 20: 
“Els professors avaluaran tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament 

i la seua pròpia pràctica docent, per al que establiran indicadors d'assoliment en les programa-

cions didàctiques.” 

És necessària l'avaluació perquè hi haja millora i l'autoavaluació de la pràctica docent és una 

estratègia necessària per al desenvolupament professional dels docents. 

Són múltiples els factors que incideixen en la pràctica educativa i en conseqüència que estan 

implicats en la seua millora. La selecció dels continguts, el tractament integrat dels mateixos, 

l'organització espacial i temporal, els materials i recursos didàctics, la vinculació o la proximi-

tat entre les tasques i els interessos de l'alumnat, la funció social de les tasques, la diversitat de 

l'alumnat, els ritmes i maneres d'aprendre, l'organització del professorat per a donar resposta a 

tots aquests aspectes, el treball en equip, les altes expectatives o el foment del desig d'aprendre. 

 

Indicadors d'èxit 
En aquest apartat, proposarem una sèrie d'indicadors d'assoliment que ens serviran per a com-

provar el funcionament de la nostra programació i valorar la nostra pròpia actuació com a do-

cents. Seguidament dissenyarem un procediment (qüestionaris, rúbrica, enquestes als alumnes, 

etc) que ens permeta arreplegar les dades corresponents per a valorar la situació i poder propo-

sar i incorporar les mesures de millora que es consideren necessàries. 

Per a sistematitzar el treball, anem a establir una sèrie d'àmbits o dimensions a avaluar i elabo-

rar els indicadors d'assoliment per a cadascun d'ells. Les dimensions generals que arrepleguen 

i ordenen els àmbits de treball lligats a la pràctica docent es poden classificar en: 

 Programació 

 Diversitat 

 Activitats en l'aula 

 Avaluació 

Per a poder analitzar aquests aspectes principals o dimensions, anem a definir indicadors d'as-

soliment que ens permeten realitzar una anàlisi més significativa i pertinent de cadascun d'a-

quests àmbits de treball. 
 

 Programació  
o Es consulta la programació al llarg del curs escolar. 

o En programar es té en compte les opcions del context. 

o Es dóna a conèixer als alumnes els elements de la programació: objectius, cri-

teris d'avaluació i metodologia.  

o S'elaboren les programacions pensant a treballar per competències. 

o S'analitzen en profunditat els recursos didàctics i se seleccionen sobre la base 

de la seua idoneïtat. 

o A l'inici cada unitat didàctica es revisa la distribució temporal de la programació 

i s'adapta en funció del temps d'avaluació restant. 

 Diversitat 
o S'ha adaptat la programació a les característiques i necessitats de l'alumnat. 

o Es demana a l'alumnat diferents produccions en funció de les seues caracterís-

tiques.  

o Tant en els exàmens com en el treball de l'aula es treballen activitats de diferents 

nivells de dificultat.  

o Es tenen en compte la diversitat en els agrupaments de classe. 



Programació Informatica.        Curs 2020-2021 

55 

o Es persegueix que els alumnes treballen en classe a un ritme adequat amb les 

activitats proposades tenint en compte els seus diferents característiques. 

 

 Activitats d'aula 
 Es proposen exercicis que impulsen la comunicació (cercar informació, interpretar-la, 

prendre decisions, crear, raonar, explicar als altres...)  

 Es proposen activitats que contribuïsquen a l'aprenentatge autònom (cerca d'informació 

complementària, treballs, recerques...). 

 Les activitats i accions proposades tenen aquestes característiques: diverses, àmplies, 

de llarg recorregut, obliguen a pensar, permeten utilitzar recursos diferents… 

 L'alumnat és protagonista en la classe. 

 Totes les activitats tenen un objectiu ben definit. 

 S'empren diferents codis (verbals, siguen orals o escrits, gràfics, numèrics, audiovisu-

als, etc.) per a aconseguir l'objectiu de cada activitat 

 Les activitats són aplicables a situacions comunes de l'activitat escolar. 

 

 Avaluació 
o A l'inici de la unitat didàctica o del projecte, els alumnes coneixen els objectius 

didàctics, les competències que es van a desenvolupar, les activitats que faran i 

com es desenvoluparà l'avaluació. 

o S'usen diferents activitats d'avaluació (exàmens, treballs individuals, treballs 

col·lectius, exposicions orals, portfolis, diaris d'aprenentatge, mapes conceptu-

als, debats...). 

o S'usen diversos instruments per a realitzar l'avaluació de l'alumnat (notes en el 

quadre del professor, rúbriques, escales d'observació, llistes d'acare, escales 

d'actituds, proves objectives...). 

o Es tenen en compte les adaptacions realitzades en l'apartat de diversitat per a 

avaluar a través de diferents instruments si han aconseguit els objectius plante-

jats. 

o Es relacionen els conceptes al llarg del curs per a evitar coneixements estancs. 

 

Instruments de recollida de dades 
Una vegada recopilats els indicadors d'assoliment, existeixen molts instruments per a realitzar 

la recollida de dades que ens permeten avaluar-los (qüestionaris, enquestes, rúbriques d'autoa-

valuació, etc). Es plantegen a continuació uns possibles qüestionaris en funció dels indicadors 

d'assoliment definits anteriorment. 
 



Programació Informatica.        Curs 2020-2021 

56 

Programació 1 2 3 4 

1 Consulte la programació al llarg del curs i, en cas necessari, realitze i 

anote les modificacions. 

    

2 En confeccionar la programació tinc en compte les oportunitats que 

m'ofereix el context. 

    

3 Al començament de cada nova unitat o projecte, proporcione als 

alumnes tota la informació que necessiten (aspectes que anem a tre-

ballar, objectius, activitats, competències a desenvolupar, etc. ). 

    

4 Arreplegue de manera específica en la meua programació les compe-

tències clau i les relacione amb els continguts i els criteris d'avalua-

ció. 

    

5 A l'hora d'elaborar la programació i les unitats didàctiques va analit-

zar els recursos didàctics disponibles i els seleccione sobre la base de 

la seua idoneïtat. 

    

 

 

 

Activitats d'aula 1 2 3 4 

1 Les activitats que propose són del següent tipus: 
    

 
 Tancats, dirigits, del llibre, etc. 

    

 
 Oberts, procedimentals, diversos, projectes, etc. 

    

 
 Faciliten el treball cooperatiu. 

    

2 En la metodologia que aplique: 
    

 
 Propose activitats per a facilitar l'aprenentatge autònom. 

    

 
 Em base en les explicacions teòriques i/o en el llibre. 
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Avaluació 1 2 3 4 

1 Abans de començar amb una unitat o un projecte explique als alumnes 

què, amb quina freqüència i sobre la base de què avaluaré. 

    

2 Utilitze diferents tipus de proves (exàmens, treballs, exposicions, de-

bats, portfolis, etc. ) 

    

3 Utilitze diversos instruments per a realitzar l'avaluació de l'alumnat. 
    

A més hauríem de passar una enquesta de la labor docent als alumnes al final de curs per a 

poder millorar en la nostra labor. Aquesta seria contestada pels alumnes de forma anònima i 

arreplegaria preguntes com: 

1- Què és el que més t'ha agradat del curs? 

2- Què és el que menys?Justifica la teua resposta 

3- Estàs d'acord amb la teua nota? En cas contrari justifica la teua resposta 

4- Canviaries l'ordre dels continguts impartits en les avaluacions? 

5- Has utilitzat l'aprés en el curs en altres matèries? Si la resposta és afirmativa posa un 

exemple 

6- Què contingut crees que el professor hauria de millorar per a fer-ho arribar millor als 

alumnes? 

7- Dels tipus d'activitats realitzades en classe (treballs, exposicions, debats, etc...) crees 

que hi ha alguna que no hauríem de seguir realitzant? En cas afirmatiu justifica la teua 

resposta. 

8- En conclusió, creus que el curs s'adapta a les teues expectatives inicials? 

Mesures de millora 

L'avaluació en l'educació sempre ha de ser un instrument de millora, les dades que s'obtinguen 

dels qüestionaris o de qualsevol altre instrument han de ser útils per a identificar les àrees de 

millora que ens permeten introduir canvis en la nostra programació didàctica per a adaptar-la 

millor a les necessitats dels alumnes. És més productiu que l'avaluació de la pràctica docent es 

realitze en determinats moments del curs escolar. Per exemple, en finalitzar cada unitat didàc-

tica, en acabar un projecte concret o en finalitzar cada trimestre. En cadascuna d'elles pots tenir 

objectius diferents i trobar diferents utilitats. Açò ens permetrà introduir millores en la labor 
docent al llarg del curs escolar, sense haver d'esperar al fet que aquest finalitze. 

11. Referències bibliogràfiques 

 COLL, C., MARTÍN, I. i ONRUBIA, J. (2001). L'avaluació de l'aprenentatge escolar: 

dimensions psicològiques, pedagògiques i socials. En C. Coll, J. Palacios i A. Marchesi. 

Desenvolupament psicològic i educació (pàg. 549-572). Madrid: Aliança Editorial. 
 NUNZIATI, G. (1990). Pour construire un dispositif d’évaluation d’aprentissage. 

Cahiers Pédagogiques, 280, 47-64. 
 SHEPARD, A.A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Re-

searcher, 29 (7), 4-14. 
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 WILIAM, D. (2000). Integrating summative and formative functions of assessment. 

Keynote address the European Association for Educational Assessment. Praga: Repú-

blica Txeca. 
 

13. Activitats complementaries 

Els alumnes de 2n d’ESO encara no tenen uns coneixements molt grans sobre l’assignatura, 

per tant, al llarg d’aquest curs proposem com a activitats complementaries la projecció de 

pel·lícules i documentals relacionades amb l’informàtica. 

 

Es projectaran en l’aula informàtica. Amb aquestes activitats es pretén demostrar amb major 

claredat la importància d’aquesta assignatura i la seua connexió amb la vida quotidiana. 
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Programació de Tercer de 3er d'ESO 

Assignatura: Informàtica 
 

1. Introducció. 

a) Justificació de la programació. 

b) Contextualització. 

2. Objectius de l'etapa respectiva vinculats amb la matèria o l'àmbit. 

3. Competències. 

3.1 Desenvolupament de les competències amb els objectius específics de la 

matèria 

3.2 Relació de les competències amb els criteris d'avaluació 

4. Continguts. 

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

Bloc 2: Aprenentatge en la xarxa. 

Bloc 3: Programació. 

Bloc 4: Bloc transversal. 

5. Unitats didàctiques. 

a) Organització de les unitats didàctiques. 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques. 

6. Metodologia. Orientacions didàctiques. 

a) Metodologia general i específica. 

b) Activitats i estratègies d'ensenyança i aprenentatge. Activitats complementà-

ries. 

7. Avaluació de l'alumnat. 

a) Criteris d'avaluació. 

b) Instruments d'avaluació. 

c) Criteris de qualificació. 

d) Activitats de reforç i ampliació. 

8. Mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb neces-

sitat de compensació educativa. 

9. Elements transversals 

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació. 

c) Emprenedoria. 

d) Educació cívica i constitucional. 

10. Avaluació de la pràctica docent i indicadors d'èxit. 

11. Activitats complementaries. 

 

1. Introducció. 

En l'actualitat vivim una revolució informàtica i de les telecomunicacions permanent: gestio-

nem informació i aparells tecnològics que fa uns pocs anys no érem capaços d'imaginar. La 

forma en què vivim i treballem ha canviat profundament i han sorgit un conjunt de noves com-

petències necessàries per a desenvolupar-se i integrar-se en la vida adulta, en una societat hi-

perconnectada i en un constant i creixent canvi. Els alumnes i les alumnes han d'estar preparats 

per a adaptar-se a un nou mapa de societat en transformació. D'ací la importància de la integra-

ció de la competència digital en les diferents àrees de l'ensenyança secundària i la inclusió de 

l'àrea específica d'Informàtica on fonamentar-la i aprofundir en el seu desenvolupament. 
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L'àrea d'Informàtica contribuïx a la consecució d'alguns dels objectius de l'etapa de l'ESO. 

Desenvolupa destreses bàsiques en la utilització de fonts d'informació per a adquirir nous co-

neixements, consolida hàbits de treball individual i en equip, contribuïx a la comprensió i l'ex-

pressió en la llengua pròpia, utilitza l'expressió artística a través de mitjans digitals, desenvo-

lupa l'autonomia i la iniciativa personal i prepara per a l'exercici de la ciutadania democràtica. 

 

Els continguts que es desenvolupen per a la consecució dels objectius descrits estan organitzats 

en blocs que comprenen tots els dominis de la competència digital. Respecte als criteris d'ava-

luació, es presenten processos de descripció i comprensió per a avaluar els continguts concep-

tuals de l'àrea; processos d'aplicació i d'anàlisi que avaluen la major part dels continguts pro-

cedimentals; i finalment, processos d'avaluació i de creació que avaluen la reflexió i creativitat 

en el desenvolupament de les tasques i projectes. L'organització dels continguts i criteris d'a-

valuació agrupats per blocs està dissenyada de tal manera que, per a avaluar un mateix bloc de 

continguts, la complexitat dels processos és creixent al llarg de l'etapa educativa. A més, s'ha 

inclòs un bloc transversal al final del currículum de cada curs amb la finalitat de contribuir junt 

amb la resta d'àrees al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística, les 

competències socials i cíviques, la competència d'aprendre a aprendre i la competència del 

sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Els continguts i els criteris d'este bloc poden treballar-

se i avaluar-se des de qualsevol dels blocs anteriors. 

 

La contribució de l'àrea a l'adquisició de la competència de comunicació lingüística es treballa 

amb més profunditat en l'elaboració de documents de text o presentacions multimèdia, ja que 

s'exercita l'expressió escrita i l'exposició oral dels continguts digitals elaborats. La competència 

matemàtica i en ciències i tecnologies està present en l'estudi de la representació de la infor-

mació, de les característiques dels equips informàtics i de les xarxes informàtiques i de les 

aplicacions de processament matemàtic de la informació. 

La contribució a l'adquisició de les competències socials i cíviques es desenvolupa a través de 

la participació i la relació de l'alumnat en les xarxes socials. La competència de consciència i 

expressions culturals es desenvolupa a través de la producció de continguts multimèdia on l'a-

lumnat pot emprar diferents codis i formats digitals per a l'expressió artística. L'aportació de 

l'àrea a l'adquisició tant de la competència d'aprendre a aprendre com de la del sentit d'iniciativa 

i esperit emprenedor està present en el desenvolupament proposat del currículum per tasques o 

per projectes. Cal mencionar també la contribució al coneixement i la prevenció dels riscos 

derivats de la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), a través 

dels blocs relacionats amb l'arquitectura dels ordinadors (protecció de la salut i sostenibilitat 

mediambiental) i amb la seguretat informàtica (protecció de les dades i de l'individu). 

 

El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el desenvolu-

pament de les competències, l'aprenentatge en contextos reals dels elements transversals i dels 

continguts de les àrees. Com el R.D. 116/2014 proposa, i en línia amb la Recomanació 

2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les com-

petències clau per a l'aprenentatge permanent, este decret es basa igualment a potenciar l'apre-

nentatge per competències, integrades en la resta d'elements curriculars per a propiciar una 

renovació en la pràctica docent i en el procés d'ensenyança i aprenentatge. 
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Es proposen nous enfocaments en l'aprenentatge i avaluació, que han de suposar un important 

canvi en les tasques que han de resoldre els/les alumnes i en plantejaments metodològics inno-

vadors. La competència es contempla com a coneixement en la pràctica, un coneixement ad-

quirit a través de la participació activa en pràctiques socials que, com a tals, es poden desenvo-

lupar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos educatius 

no formals i informals. 

 

El rol del docent és fonamental, perquè ha de ser capaç de dissenyar tasques o situacions d'a-

prenentatge que possibiliten la resolució de problemes, l'aplicació dels coneixements apresos i 

la promoció de la creativitat i el judici crític i reflexiu de l'alumnat, i ser un facilitador, mediador 

i orientador del procés d'ensenyança i aprenentatge. 

 

L'aprenentatge competencial per la seua mateixa naturalesa invita a la integració metodològica. 

Es recomana per a seqüenciar la programació dels continguts utilitzar estratègies metodològi-

ques actives com l'aprenentatge basat en projectes o l'aplicació d'unitats didàctiques integrades 

que permeten treballar continguts d'un o més blocs de manera simultània. Sobre els contextos 

en què es poden desenvolupar estos projectes o tasques trobem: l'ús dels equips informàtics 

quotidians, la interacció diària en la xarxa, la resolució de problemes tècnics i teòrics, la pro-

gramació d'aplicacions per al desenvolupament del pensament lògic i computacional, l'elabo-

ració, exposició i publicació de continguts digitals per a un ús personal, professional o escolar 

i la participació en xarxes socials. Quant als models d'ensenyança, la recomanació és combinar 

l'ús de diversos d'ells: l'ensenyança directa, la inductiva bàsica, la investigació en grup, el joc 

de rols, la indagació jurisprudencial, l'ús d'organitzadors previs, etcètera. 

 

Respecte a l'avaluació, s'ha d'avaluar tant el procés com el resultat. Els criteris d'avaluació estan 

redactats com resultats d'aprenentatge i inclouen processos de diferent complexitat, continguts 

de diferent tipus i contextos de realització adequats a la naturalesa de l'execució dels aprenen-

tatges que evidencien amb l'objecte de possibilitar la seua observació i avaluació en contextos 

reals. Esta sintaxi permet una millor selecció de procediments, proves i instruments d'avaluació 

adequats als diferents tipus d'aprenentatge. Perquè l'avaluació siga més objectiva es recomana 

que es realitze amb una varietat de proves com a diaris d'aprenentatge, portafolis, entrevistes, 

enquestes, debats i proves objectives (escrites, orals i pràctiques). Com a instruments d'avalu-

ació es recomana la rúbrica per al producte final de les tasques o dels projectes, i per a qualsevol 

activitat que supose una realització complexa; les proves objectives quan es pretenguen avaluar 

processos de baix nivell com la identificació, la descripció, etc. o, en general, en aquells casos 

on es vullga diversificar les estratègies d'avaluació; les escales d'observació en els criteris d'a-

valuació del bloc transversal; les llistes de confrontació per a aquelles activitats que suposen 

execucions senzilles; i els criteris que no estiguen redactats en termes de processos cognitius 

(com per exemple adoptar o participar) poden ser avaluats per mitjà de l'ocupació d'escales 

d'actituds. 

 

Els continguts i els criteris d'avaluació s'han seqüenciat de forma progressiva i diferenciada per 

a facilitar la identificació i avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell facilitant així 

l'atenció a la diversitat des de les programacions d'aula i la continuïtat dels aprenentatges entre 

nivells i etapes. Esta progressió diferenciada també permet la programació i avaluació dels 

aprenentatges de reforç o ampliació i realitzar les adaptacions curriculars per a l'alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu facilitant la inclusió. 
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a) Justificació de la programació. 

La programació és la fixació de competències bàsiques, objectius, continguts, metodologia i 

avaluació establits en el projecte curricular d'etapa i es plasma en unitats didàctiques planificant 

els períodes i activitats d'aprenentatge i avaluació. 

 

Este document té com a finalitat el desenvolupament de la programació didàctica per a l'assig-

natura optativa d'Informàtica de tercer curs d'ESO tenint en compte la següent normativa: 

 

● Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació 

● Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 

● Real  Decret 1105/2014, de 26 de desembre, per el que s'establix el currículum bàsic 

de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. 

● Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que establix el currículum i desenvolupa 

l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comuni-

tat Valenciana. 

● RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal 

Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instrucci-

ons en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres 

que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-

2016. 

 

L'acceleració que s'ha produït en el desenvolupament tecnològic durant el s. XX justifica la 

necessitat formativa en el camp de la informàtica. El ciutadà precisa els coneixements neces-

saris per a ser un agent actiu en este procés, ja siga com a consumidor dels recursos que la 

informàtica posa en les seues mans o com a productor d'innovacions. 

b) Contextualització. 

La present programació s’ha contextualitzat en el centre IES Les Foies de Beniganim. 

  

L' Institut d' Ensenyament de Secundària Les Foies de Beniganim es va crear a l' any 2000 com 

IES, donat suport educatiu al poble de Beniganim i pobles limítrofes, amb capacitat per a 800 

alumnes aproximadament  

Respecte al tipus d’alumnat, es tracta d’alumnes que per norma general disposen d’equips in-

formàtics a casa amb connexió a Internet, encara que els seus coneixements sobre l’ús del ma-

teixos és bàsic. 

 

Pel que fa a les ensenyances que s'imparteixen al centre tenim, el primer cicle de l'ESO (1r i 2n 

d'ESO), el segon cicle (3r i 4t d'ESO), 1r i 2n de batxillerat, 

A més, al institut es desenvolupa el programa d'educació bilingüe per a aconseguir un domini 

equilibrat de les dos llengües cooficials, concretament tenim: el Programa d'Ensenyament en 

Valencià (PEV) i el Programa d'Immersió Lingüística (PIL). El Programa d’Ensenyament en 

Valencià està pensat per a alumnes valencianoparlants o que viuen en entorns valencianopar-

lants. 

L’idioma que s’utilitza és el valencià, amb una introducció del castellà, a nivell oral, també des 

del primer moment, afavorint així que els alumnes puguen anar desenvolupant un domini for-

mal del valencià, i al mateix temps, puguen assolir un domini equilibrat del castellà, de manera 

que es puguen assolir els objectius previstos en els decrets de currículum. 
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2. Objectius de l'etapa respectiva vinculats amb la matèria o l'àmbit. 

 

1. El desenvolupament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com a part del 

seu projecte educatiu garantirà la consecució dels objectius establits per a l'etapa en l'article 11 

del Reial Decret 1105/2014. 

 

2. Així mateix, esta concreció del currículum s'orientarà a la consecució dels fins següents: 

 

a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes huma-

nístic, artístic, científic i tecnològic. 

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, 

de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenvolupament perso-

nal i integral de tot l'alumnat, respectant els principis d'educació comuna i d'atenció a 

la diversitat de l'alumnat propis de l'etapa. 

c) Orientar l'alumnat i als seus representants legals, si és menor d'edat, sobre el progrés 

acadèmic i la proposta d'itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna.  

d) Preparar l'alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua in-

serció laboral. 

e) Desenvolupar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolu-

ció pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

f) Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de 

l'esforç, la superació personal, la responsabilitat en la presa de decisions per part de 

l'alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de 

la violència de gènere. 

g) Consolidar en l'alumnat hàbits d'estudi i de treball. 

h) Formar l'alumnat per a l'exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciuta-

dans. 

i) Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l'aprenentatge 

cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l'ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, així com la pràctica de l'educació inclusiva en l'aula. 

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació 

educativa i en l'avaluació de la pròpia pràctica docent. 

k) Elaborar materials didàctics orientats a l'ensenyança i l'aprenentatge basats en l'ad-

quisició de competències. 

l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculares 

d'ensenyança, valorant les possibilitats comunicatives de totes elles, i garantint l'ús nor-

mal, la promoció i el coneixement del valencià. 

3. Competències. 

En la nostra societat actual, parlar del domini de competències està en plena expansió. S'entén 

per competència, una combinació de coneixements, capacitats, o destreses, i actituds adequades 

al context en què ens trobem. Es considera que «les competències clau són aquelles que totes 

les persones precisen per a la seua realització i desenvolupament personal, així com per a la 

ciutadania activa, la inclusió social i l'ocupació». 

És necessari destacar que han de posar-se els mitjans necessaris per a poder desenvolupar les 

competències clau durant l'educació i la formació inicial, i que continuen sent desenvolupades 

al llarg de la vida. 
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Així doncs, el coneixement competencial integra un coneixement de base conceptual: concep-

tes, principis, teories, dades i fets (coneixement declaratiu-saber dir); un coneixement relatiu a 

les destreses, referides tant a l'acció física observable com a l'acció mental (coneixement pro-

cedimental-saber fer); i un tercer component que té una gran influència social i cultural, i que 

implica un conjunt d'actituds i valors (saber ser). D'altra banda, l'aprenentatge per competències 

afavorix els propis processos d'aprenentatge i la motivació per aprendre, a causa de la forta 

interrelació entre els seus components: el coneixement de base conceptual («coneixement») no 

s'aprén al marge del seu ús, del «saber fer»; tampoc s'adquirix un coneixement procedimental 

(«destreses») en absència d'un coneixement de base conceptual que permet donar sentit a l'ac-

ció que es du a terme. 

 

Les competències clau en el Sistema Educatiu Espanyol apareixen en l'ORDE ECD/65/2015, 

de 21 de gener, per la qual es descriuen les relacions entre les competències, els continguts i 

els criteris d'avaluació de l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat. 

 

Hauran d'estar estretament vinculades als objectius definits, en este cas particular, per a l'Edu-

cació Secundària Obligatòria, i estar integrades en les àrees o matèries de les propostes curri-

culars, i en elles definir-se, explicitar-se i desenvolupar-se prou els resultats d'aprenentatge que 

els alumnes i les alumnes han d'aconseguir. 

 

Estes competències clau del currículum són les següents: 

● Competència comunicació lingüística (CCLI). És el resultat de l'acció comunicativa 

dins de pràctiques socials determinades, en les quals l'individu actua amb altres inter-

locutors i a través de textos en múltiples modalitats, formats i suports. 

● Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT). La 

competència matemàtica implica la capacitat d'aplicar el raonament matemàtic i les se-

ues ferramentes per a descriure, interpretar i predir distints fenòmens en el seu context. 

La competència en ciència i tecnologia proporciona un acostament al món físic i a la 

interacció responsable amb ell, contribuint al desenvolupament del pensament científic, 

capacitant per a emetre juís crítics sobre fets científics i tecnològics. 

● Competència digital (CD). És aquella que implica l'ús creatiu, crític i segur de les tec-

nologies de la informació i la comunicació per a assolir els objectius relacionats amb el 

treball, l'ocupabilitat, l'aprenentatge, l'ús del temps lliure, la inclusió i participació en la 

societat. 

● Competència aprendre a aprendre (CAA). Es caracteritza per l'habilitat per a iniciar, 

organitzar i persistir en l'aprenentatge. Açò exigix la capacitat per a motivar-se per 

aprendre, així com conéixer i controlar els propis processos d'aprenentatge per a ajustar-

los als temps i les demandes de les tasques i activitats que conduïxen a l'aprenentatge. 

Esta competència desemboca en un aprenentatge cada vegada més eficaç i autònom. El 

desenvolupament d'esta competència és fonamental en la nostra assignatura donat el 

caràcter canviant que la caracteritza de manera que els alumnes han de ser capaços 

d'aprendre a usar les noves característiques i noves tecnologies que apareguen. 

 

● Competències socials i cíviques (CSC). Impliquen l'habilitat i capacitat per a utilitzar 

els coneixements i actituds sobre la societat, entesa des de les diferents perspectives, en 

la seua concepció dinàmica, canviant i complexa, per a interpretar fenòmens i proble-

mes socials en contextos cada vegada més diversificats; per a elaborar respostes, pren-

dre decisions i resoldre conflictes, així com per a interactuar amb altres persones i grups 

d'acord amb normes basades en el respecte mutu i en conviccions democràtiques. 
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● Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (SIEE). Implica la capacitat de transformar les 

idees en actes. Això significa adquirir consciència de la situació a intervindre o resoldre, 

i saber triar, planificar i gestionar els coneixements, destreses o habilitats i actituds ne-

cessaris amb criteri propi, a fi d'aconseguir l'objectiu previst. 

● Consciència i expressions culturals (CEC). Implica conéixer, comprendre, apreciar i 

valorar amb esperit crític, amb una actitud oberta i respectuosa, les diferents manifes-

tacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudiment perso-

nal i considerar-les com a part de la riquesa i patrimoni dels pobles. 

3.1 Desenvolupament de les competències amb els objectius específics de la matèria 

Competència comunicació lingüística (CCLI): 

● Durant tot el curs s'hauran d'aplicar les normes ortogràfiques i gramaticals. 

● En les unitats didàctiques 1 i 6 es treballarà a més les estratègies de l'expressió escrita. 

● En la unitat didàctica d'àudio digital els alumnes hauran d'elaborar textos que complis-

quen les propietats textuals i després gravar-los fent ús intencional de l'entonació i les 

pauses. 

● En la unitat didàctica del vídeo digital es gravaran entrevistes que treballen les situaci-

ons d'interacció comunicativa. 

 

Competència matemàtica i competències bàsiques  en Ciència i tecnologia (CMCT) 

Es treballarà durant la unitat didàctica de programació d'aplicacions per a dispositius mòbils. 

 

Competència digital (CD) 

Esta assignatura té el seu fonament en el desenvolupament d'esta competència pel que es tre-

ballarà en totes les unitats didàctiques i en quasi totes les activitats realitzades. 

Competència aprendre a aprendre (CAA). 
Com s'ha comentat anteriorment, esta competència és fonamental per a l'assignatura d'Infor-

màtica degut a la constant millora i introducció de ferramentes informàtiques i la introducció 

freqüent de noves tecnologies. 

● Apareix en totes les unitats didàctiques de 3r d'ESO a causa de la seua importància. 

● La unitat didàctica Aprenentatge al llarg de la vida té com a objectiu principal donar 

una sèrie d'estratègies i aprendre l'ús de ferramentes per a desenvolupar esta competèn-

cia. 

 

Competències socials i cíviques (CSC):    
● Apareix en totes les unitats didàctiques de 3r d'ESO a causa de la seua importància. 

● Es desenvoluparà per mitjà del plantejament d'activitats la temàtica del qual siga pro-

blemes socials a fi que els alumnes es consciencien i intenten millorar, dins de les seues 

possibilitats, la problemàtica estudiada. 

● També es treballarà en les relacions dels alumnes dins de la classe tant amb altres com-

panys com amb el professor i en l'ús adequat del llenguatge en el correu electrònic. 

● Es fomentarà el respecte a opinions diferents de les pròpies i la resolució pacífica de 

conflictes. 

● Els alumnes participaran en equips de treball on es prendran decisions per a aconseguir 

els objectius i valoraran les aportacions dels altres membres del grup. 

 

Competència d'iniciativa i esperit emprenedor (SIEE). 

La competència d'iniciativa i esperit emprenedor es treballarà en els projectes que es facen ja 

que hauran de ser planificats i gestionats per a aconseguir uns objectius. A més els alumnes 

hauran de ser capaços d'enfrontar-se als imprevistos i solucionar-los. 
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En la unitat didàctica de la programació d'aplicacions per a dispositius mòbils es demanarà als 

alumnes que per parelles dissenyen una app sobre una temàtica que els interesse. Els alumnes 

hauran d'aconseguir finançament per a poder penjar el seu app en Google Play usant la plata-

forma Goteig. 

Consciència i expressions culturals (CEC). 
 

Esta competència es desenvoluparà en la creació de continguts audiovisuals. A més un dels 

projectes d'este bloc tindrà a veure amb elements culturals del poble en què viuen. 

 

3.2 Relació de les competències amb els criteris d'avaluació 
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Criteri CCLI CMCT CD CSC CAA SIEE CEC 

BL1.1 Crear continguts audiovisuals 

planificant el procés d'elaboració i 

utilitzant aplicacions informàtiques 

que permeten la captura, manipula-

ció i integració d'informació per a la 

realització de tasques en diversos 

contextos. 

       

BL2.1. Seleccionar informació en la 

web, del rastreig en fonts de contin-

guts i en l'activitat de les xarxes so-

cials, produir cooperativament con-

tinguts en servicis de la xarxa i com-

partir coneixements i continguts de-

batent a través del correu electrònic i 

les xarxes socials per a aprendre co-

operativament a través de la xarxa. 

       

BL3.1. Crear aplicacions de creixent 

nivell de dificultat i de forma indivi-

dual o cooperativa utilitzant un en-

torn de programació per a dispositius 

mòbils i planificant, supervisant i 

avaluant el procés. 

       

BL4.1. Interpretar textos orals del ni-

vell educatiu procedents de fonts di-

verses utilitzant les estratègies de 

Comprensió oral per a obtindre in-

formació 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 profes-

sional, 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 co-

municativa, per a transmetre de 

forma organitzada els seus coneixe-

ments amb un llenguatge no discri-

minatori. 
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BL4.3. Participar en intercanvis co-

municatius de l'àmbit personal, aca-

dèmic, social o professional aplicant 

les estratègies lingüístiques i no lin-

güístiques del nivell educatiu prò-

pies de la interacció oral utilitzant un 

llenguatge no discriminatori. 

       

BL4.4. Reconéixer la terminologia 

conceptual de l'assignatura i del ni-

vell educatiu i utilitzar-la correcta-

ment en activitats orals i escrites 

de l'àmbit personal, acadèmic, social 

o professional. 

       

BL4.5. Llegir textos de formats di-

versos i presentats en suport paper i 

digital, utilitzant les estratègies de 

comprensió lectora del nivell educa-

tiu per a obtindre informació i apli-

car-la en la reflexió sobre el contin-

gut, l'ampliació dels seus coneixe-

ments i la realització de tasques d'a-

prenentatge. 

       

BL4.6. Escriure textos de l'àmbit 

personal, acadèmic, social o profes-

sional en diversos formats i suports, 

cuidant els seus aspectes formals, 

aplicant les normes de correcció or-

togràfica i gramatical del nivell edu-

catiu i ajustats a les propietats textu-

als de cada tipus i situació comuni-

cativa, per a transmetre de forma or-

ganitzada els seus coneixements 

amb un llenguatge no discriminatori. 

       

BL4.7. Buscar i seleccionar informa-

ció en diverses fonts de forma con-

trastada i organitzar la informació 

obtinguda per mitjà de diversos pro-

cediments de síntesi 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 proce-

dència. 
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BL4.8. Realitzar de forma eficaç tas-

ques o projectes, tindre iniciativa per 

a emprendre i proposar accions sent 

conscient de les seues fortaleses i de-

bilitats, mostrar curiositat i interés 

durant el seu desenvolupament i ac-

tuar amb flexibilitat buscant soluci-

ons alternatives. 

       

BL4.9. Planificar tasques o projec-

tes, individuals o col·lectius, fent 

una previsió de recursos i temps 

ajustada als objectius proposats, 

adaptar-ho a canvis i imprevistos 

transformant les dificultats en possi-

bilitats, avaluar amb ajuda de guies 

el procés i el producte final i comu-

nicar de forma personal els resultats 

obtinguts. 

       

BL4.10. Buscar i seleccionar infor-

mació 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 seues pròpies aptituds i in-

teressos per a generar alternatives 

davant de la presa de decisions voca-

cional. 

       

BL4.11. Participar en equips de tre-

ball per a aconseguir metes comunes 

assumint diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat, recolzar companys i 

companyes demostrant empatia i re-

coneixent les seues aportacions i uti-

litzar el diàleg igualitari per a resol-

dre conflictes i discrepàncies. 
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4. Continguts. 

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

CONTINGUTS CRITERIS COMP. 

● Planificació, individual o de forma coo-

perativa, en l'elaboració de produccions audiovi-

suals digitals. Elaboració del guió de la produc-

ció. 

● L'àudio digital. Propietats de l'àudio di-

gital. Formats i còdecs d'àudio 

● Conversió entre formats d'àudio. 

● Edició d'àudio. Ús de ferramentes de re-

producció, control, edició i mescla de pistes 

d'àudio. Aplicació d'efectes. Treball amb projec-

tes i generació de l'àudio en distints formats. 

● El vídeo digital. Propietats del vídeo di-

gital. Formats i còdecs de vídeo. 

● Edició de vídeo digital. Conversió entre 

formats de vídeo. Importació de vídeo a un pro-

jecte. Inserció de títols en la pel·lícula. Aplicació 

d'efectes en els clips. Inserció i configuració de 

clips d'imatges i de pistes d'àudio. Operacions 

amb els clips i les pistes d'àudio: divisió, unió, 

retall, desplaçament, etc. Treball amb projectes i 

generació de la pel·lícula en distints formats. 

Elecció del format i de la resolució en funció de 

l'ús a què va destinat la pel·lícula. 

● Hàbits i conductes per a citar les fonts 

dels objectes no propis utilitzats en la producció 

audiovisual. 

BL1.1. Crear continguts audi-

ovisuals planificant el procés 

d'elaboració i utilitzant aplica-

cions informàtiques que per-

meten la captura, la manipula-

ció i la integració d'informa-

ció per a la realització de tas-

ques en diversos contextos. 

CD 

CEC 

CAA 

SIEE 

 

● Selecció de continguts audiovisuals en 

mitjans digitals. Captura i descàrrega de fotogra-

fies, àudio i vídeo digital. 

● Síntesi del contingut de la producció de 

forma individual o cooperativa, organitzant el 

guió de forma estructurada amb coherència i co-

hesió, i desenvolupant el contingut amb actitud 

crítica. 

BL2.1. Seleccionar informa-

ció en la web, del rastreig en 

fonts de continguts i en l'acti-

vitat de les xarxes socials, 

produir cooperativament con-

tinguts en servicis de la xarxa 

i compartir 

coneixements i continguts de-

batent a través del correu elec-

trònic i les xarxes socials per 

a aprendre cooperativament a 

través de la xarxa. 

CD 

CSC 

CAA 
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Bloc 2: Aprenentatge en la xarxa. 

 

CONTINGUTS CRITERIS COMP. 

● Aprenentatge al llarg de la vida. Apre-

nentatge formal i informal. Entorns Personals 

d'Aprenentatge i Xarxes Personals d'Aprenen-

tatge. 

● Selecció de la informació d'Internet a tra-

vés de buscadors web, el rastreig de fonts de 

continguts i l'activitat en les xarxes socials. Ti-

pus de buscadors web i les seues ferramentes de 

filtrat. Fonts de contingut. 

● Sindicació RSS. Lector de fonts RSS. 

Mètodes per a buscar, seguir i organitzar l'acti-

vitat en les xarxes socials. 

● Organització de la informació en servicis 

de la Web: marcadors socials i emmagatzematge 

en la xarxa. Classificació per taxonomia i per 

folcsonomía. 

● Producció de continguts de forma coope-

rativa en servicis de la web com una wiki o un 

processador de textos cooperatiu. Integració d'e-

lements gràfics, sonors i de vídeo. 

● El correu electrònic. Mètodes per a com-

partir coneixements i enllaços a continguts en 

xarxes socials. Hàbits i conductes per al debat 

crític sobre coneixements a través del correu 

electrònic i les xarxes socials. 

● Hàbits i conductes per a filtrar la font 

d'informació més completa i compartir-la amb 

persones amb els mateixos interessos 

BL2.1. Seleccionar informa-

ció en la web, del rastreig en 

fonts de 

continguts i en l'activitat de 

les xarxes socials, produir 

cooperativament continguts 

en servicis de la xarxa i com-

partir 

coneixements i continguts de-

batent a través del correu elec-

trònic i les 

xarxes socials per a aprendre 

cooperativament a través de la 

xarxa. 

CD 

CSC 

CAA 
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Bloc 3: Programació. 

CONTINGUTS CRITERIS COMP. 

● Llenguatges de programació. Con-

cepte, funcionalitat i tipus de llenguatges. 

● Drets d'autor en les aplicacions. Ti-

pus de programari: el programari lliure i el 

programari de propietat. Llicències de pro-

gramari. 

● Programació d'aplicacions per a dis-

positius mòbils com a videojocs, de comuni-

cació, de captura i edició de fotografies, d'in-

tegració d'elements multimèdia, etc. Famili-

arització amb l'entorn de treball. 

● Disseny de la interfície d'usuari. 

● Inserció, configuració i distribució en 

pantalla dels components de la interfície d'u-

suari de l'aplicació. 

● Estructures de control del flux de l'a-

plicació: condicional, bucles i funcions. 

● Definició i ús de variables. 

● Ús de components multimèdia. Inte-

gració d'imatges, àudio i vídeo propis, creats 

o modificats per mitjà del programari d'edi-

ció corresponent. 

● Gestió de la comunicació: crides, 

missatges, GPS, etc. 

● Operacions matemàtiques i de cade-

nes de text. 

● Descomposició de problemes de ma-

jor complexitat en mòduls més senzills. Fun-

cions. 

● Gestió d'interfícies de l'aplicació. 

● Realització de projectes de diferents 

nivells de dificultat de forma individual o co-

operativament. Execució de l'aplicació en 

dispositius mòbils o en emuladors. Descàr-

rega i instal·lació de l'aplicació en el dispo-

sitiu. La distribució d'aplicacions per a dis-

positius mòbils. 

● Avaluació de projectes d'altres com-

panys. 

BL3.1. Crear aplicacions de crei-

xent nivell de dificultat i de forma 

individual o cooperativa utilit-

zant un entorn de programació 

per a 

dispositius mòbils i planificant, 

supervisant i avaluant el procés. 

CD 

CAA 

SIEE 
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Bloc 4: Bloc transversal. 

CONTINGUTS CRITERIS COM

P. 

● Estratègies de Comprensió oral: acti-

vació de coneixements previs, manteniment 

de l'atenció, selecció de la informació; me-

morització i retenció de la informació. 

● Planificació de textos orals. 

● Prosòdia. Ús intencional de l'entona-

ció i les pauses. 

● Normes gramaticals. 

BL4.1. Interpretar textos orals del 

nivell educatiu procedents de fonts 

diverses utilitzant les estratègies de 

Comprensió oral per a obtindre in-

formació i aplicar-la en la reflexió 

sobre el contingut, l'ampliació dels 

seus coneixements i la realització 

de tasques d'aprenentatge. 

CCLI 

CAA 

● Propietats textuals de la situació co-

municativa: adequació, coherència i cohesió. 

● Respecte en l'ús del llenguatge. 

BL4.2. Expressar oralment textos 

prèviament planificats, de l'àmbit 

personal, acadèmic, social o pro-

fessional, amb una pronunciació 

clara, aplicant les normes de la pro-

sòdia i la correcció gramatical del 

nivell educatiu i ajustats a les pro-

pietats textuals de cada tipus i situ-

ació comunicativa, per a transme-

tre de forma organitzada els seus 

coneixements amb un llenguatge 

no discriminatori. 

CCLI 

CAA 

● Situacions d'interacció comunicativa 

(conversacions, entrevistes, col·loquis, de-

bats, etc.) 

● Estratègies lingüísticas i no lingüísti-

cas: inici, manteniment i conclusió; coopera-

ció, normes de cortesia, fórmules de tracta-

ment, etc. 

● Respecte en l'ús del llenguatge. 

BL4.3. Participar en intercanvis 

comunicatius de l'àmbit personal, 

acadèmic, social o professional 

aplicant les estratègies lingüístis-

ques i no lingüístiques del nivell 

educatiu pròpies de la interacció 

oral utilitzant un llenguatge no dis-

criminatori. 

CCLI 

CAA 

● Estratègies de comprensió lectora: 

abans, durant i després de la lectura. 

● Estratègies d'expressió escrita: plani-

ficació, escriptura, revisió i reescriptura. 

BL4.4. Reconéixer la terminologia 

conceptual de l'assignatura i del ni-

vell educatiu i utilitzar-la correcta-

ment en activitats orals i escrites de 

l'àmbit personal, acadèmic, social 

o professional. 

CCLI 

CAA 
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● Formats de presentació. 

● Aplicació de les normes ortogràfiques 

i gramaticals (signes de puntuació, concor-

dança entre els elements de l'oració, ús de 

connectors oracionals, etc.). 

● Propietats textuals en situació comu-

nicativa: adequació, coherència i cohesió. 

● Respecte en l'ús del llenguatge. 

BL4.5. Llegir textos de formats di-

versos i presentats en suport paper 

i digital, utilitzant les estratègies de 

comprensió lectora del nivell edu-

catiu per a obtindre informació i 

aplicar-la en la reflexió sobre el 

contingut, la 

ampliació dels seus coneixements i 

la realització de tasques d'aprenen-

tatge. 

CCLI 

CAA 

 BL4.6. Escriure textos de l'àmbit 

personal, acadèmic, social o pro-

fessional en diversos formats i su-

ports, cuidant els seus aspectes for-

mals, aplicant les normes de cor-

recció ortogràfica i gramatical del 

nivell educatiu i ajustats a les pro-

pietats textuals de cada tipus i situ-

ació comunicativa, per a transme-

tre de forma organitzada els seus 

coneixements amb un llenguatge 

no discriminatori. 

CCLI 

CAA 

● Estratègies de busca i selecció de la 

informació. 

● Procediments de síntesi de la infor-

mació. 

● Procediments de presentació de con-

tinguts. 

● Procediments de cita i paràfrasi. Bi-

bliografia i webgrafía. 

BL4.7. Buscar i seleccionar infor-

mació en diverses fonts de forma 

contrastada i organitzar la informa-

ció obtinguda per mitjà de diversos 

procediments de síntesi o presenta-

ció dels continguts; per a ampliar 

els seus coneixements i elaborar 

textos de l'àmbit personal, acadè-

mic, social o professional i del ni-

vell educatiu, citant adequadament 

la seua procedència 

CCLI 

CAA 

● Iniciativa i innovació. 

● Autoconeixement. Valoració de forta-

leses i debilitats. 

● Autoregulació d'emocions, control de 

l'ansietat i incertesa i capacitat d'automotiva-

ció. Resiliència, superar obstacles i fracassos. 

● Perseverança, flexibilitat. 

● Pensament alternatiu. 

● Sentit crític. 

● Pensament mitjans-fi. 

● Estratègies de planificació, organitza-

ció i gestió. 

BL4.8. Realitzar de forma eficaç 

tasques o projectes, tindre inicia-

tiva per a emprendre i proposar ac-

cions sent conscient de les seues 

fortaleses i debilitats, mostrar curi-

ositat i interés durant el seu desen-

volupament i actuar amb flexibili-

tat buscant solucions alternatives 

SIEE 

CAA 
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 BL4.9. Planificar tasques o projec-

tes, individuals o col·lectius, fent 

una previsió de recursos i temps 

ajustada als objectius proposats, 

adaptar-ho a canvis i imprevistos 

transformant les dificultats en pos-

sibilitats, avaluar amb ajuda de 

guies el procés i comunicar de 

forma personal els resultats obtin-

guts. 

SIEE 

CAA 

● Selecció de la informació tècnica i re-

cursos materials. 

● Estratègies de supervisió i resolució 

de problemes. 

● Avaluació de processos i resultats. 

● Valoració de l'error com a oportunitat. 

● Habilitats de comunicació. 

● Estudis i professions vinculats amb 

els coneixements de l'àrea. 

● Autoconeixement d'aptituds i interes-

sos. 

● Procés estructurat de presa de decisi-

ons. 

● Responsabilitat i eficàcia en la resolu-

ció de tasques. 

BL4.10. Buscar i seleccionar infor-

mació sobre els entorns laborals, 

professions i estudis vinculats amb 

els coneixements del nivell 

educatiu, analitzar els coneixe-

ments, habilitats i competències 

necessàries 

per al seu desenvolupament i com-

parar-les amb les seues pròpies ap-

tituds i interessos per a 

generar alternatives davant de la 

presa de decisions vocacional. 

SIEE 

CSC 

● Assumpció de distints rols en equips 

de treball. 

● Pensament de perspectiva. 

● Solidaritat, tolerància, respecte i ama-

bilitat. 

● Tècniques d'escolta activa. 

● Diàleg igualitari. 

● Coneixement d'estructures i tècniques 

d'aprenentatges cooperatiu. 

BL4.11. Participar en equips de 

treball per a aconseguir metes co-

muns assumint diversos rols amb 

eficàcia i responsabilitat, recolzar 

companys i companyes demostrant 

empatia i reconeixent les seues 

aportacions i utilitzar el diàleg 

igualitari per a resoldre conflictes i 

discrepàncies. 

SIEE 

CAA 

CSC 
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5. Unitats didàctiques. 

a) Organització de les unitats didàctiques. 

 

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

 

Unitat 1: Elements comuns de la producció multimèdia 

 

1. Guió multimèdia 

2. Principis generals per a l'elaboració d'un guió multimèdia 

3. Passos per a la seua elaboració 

4. Tipus de guions: contingut, narratiu, icònic, de so i tècnic. 

5. Elements d'un guió multimèdia. 

6. Etapes per a la seua producció 

7. Obtenció de continguts audiovisuals en mitjans digitals respectant els drets d'autor. 

8. Capturar fotografies, àudio i vídeo digital. 

9. Descarregar fotografies, àudio i vídeo digital respectant els drets d'autor. 

 

Temporalització: 2a avaluació 

 

Unitat 2: Àudio digital 

 

1. L'àudio digital. Propietats de l'àudio digital. 

2. Formats i còdecs d'àudio. Conversió entre formats d'àudio. 

3. Reproducció i control de pistes d'àudio. 

4. Entorn de treball de l'Audacity 

5. Edició bàsica d'àudio. 

6. Altres operacions: combinar pistes, retallar, desplaçar i repetir 

7. Aplicació d'efectes. 

8. Generació d'àudio en diferents formats. 

9. So en la web i podcast. 

 

Temporalització: 1a avaluació 

 

Unitat 3: Vídeo digital 

 

10. Propietats del vídeo digital. 

11. Formats i còdecs de vídeo. Conversió entre formats de vídeo. 

12. Entorn de treball de l'Openshot. 

13. Importació de vídeo a un projecte. 

14. Inserció de títols en la pel·lícula. 

15. Aplicació d'efectes en els clips. 

16. Inserció i configuració de clips d'imatges i de pistes d'àudio. 

17. Operacions amb els clips i les pistes d'àudio: divisió, unió, retall, desplaçament, etc. 

18. Generació de la pel·lícula en distints formats. 

19. Pujar vídeos a Youtube 

 

Temporalització: 1a avaluació 
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Bloc 2: Aprenentatge en la xarxa. 

 

Unitat 4:Aprenentatge al llarg de la vida 

1. Aprenentatge formal i informal 

2. Entorns Personals d'Aprenentatge i Xarxes Personals d'Aprenentatge 

3. Organització de la informació en servicis de la web. 

4. Tipus de buscadors web i les seues ferramentes de filtrat. Selecció de la informació en 

la web. 

5. Fonts de contingut. 

6. Sindicació RSS. Lector de fonts RSS. 

7. Mètodes per a buscar, seguir i organitzar l'activitat en les xarxes socials. 

8. Marcadors socials. 

9. Emmagatzematge en la xarxa. 

10. Classificació per taxonomia i per folcsonomía. 

 

Temporalització: 2a avaluació 

 

 

 

Unitat 5: El correu electrònic 

 

1. El correu electrònic. Parts del correu electrònic. 

2. Operacions bàsiques del correu electrònic 

3. Adjuntar fitxers. 

4. Gestió de contactes 

5. Filtres 

6. Configuració 

 

Temporalització: 2a avaluació 

 

Unitat 6: Producció de continguts de forma cooperativa en servicis de la web 

 

1. Wiki 

a. Elements bàsics d'un wiki 

b. Crear un compte en Wikispaces. 

c. Inserir pàgines. 

d. Pujar i inserir imatges en el wiki. 

e. Inserir so i vídeo en el wiki. 

f. Compartir un wiki i unir-se al wiki d'una altra persona. 

2. Google Docs 

a. Crear un nou document. 

b. Edició d'un document. 

c. Compartir un document amb altres usuaris. 

d. Inserir imatges, enllaços i comentaris. 

e. Gestió de les revisions. 

f. Descarregar i imprimir el document. 

 

Temporalització: 2a i 3a avaluació 
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Bloc 3: Programació. 

 

Unitat 7: Llenguatges de programació 

 

1. Concepte, funcionalitat i tipus de llenguatges. 

2. Estructures de control: condicional i bucles. 

3. Variables. 

4. Funcions 

5. Drets d'autor en les aplicacions. 

6. Tipus de programari: el programari lliure i el programari de propietat. 

7. Llicències de programari. 

 

Temporalització: 3a avaluació 

 

 

 

 

Unitat 8: Programació d'aplicacions per a dispositius mòbils 

 

1. App Inventor. Creació d'un compte. 

2. Familiarització amb l'entorn de treball: pantalla Dissenyador i Blocs. 

3. Disseny de la interfície d'usuari. 

a. Inserció de components. 

b. Configuració de components. 

c. Distribució en pantalla dels components. 

d. Ús de components multimèdia propis. 

e. Inserció de pantalles. 

4. Disseny de la lògica de l'app. 

a. Estructures de control del flux de l'aplicació: condicional, bucles i funcions. 

b. Definició i ús de variables. 

c. Gestió de la comunicació: crides, missatges, GPS, etc. 

d. Operacions matemàtiques i de cadenes de text. 

e. Funcions. 

5. Execució de l'aplicació en dispositius mòbils o en emuladors. 

6. Descàrrega i instal·lació de l'aplicació en el dispositiu. 

7. La distribució d'aplicacions per a dispositius mòbils. 

8. Avaluació de projectes d'altres companys. 

 

Temporalització: 3a avaluació 
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BLOC UNITAT DIDÀCTICA CRITERI 

EVAL. 

CC 

   

Bloc 1: Organització, dis-

seny i producció d'infor-

mació digital 

 

        

Unitat 1: Elements comuns de la 

producció multimèdia 

 

BL1.1, 

BL4.1, 

BL4.4, 

BL4.5, 

BL4.6, 

BL4.7 

CD 

CEC 

CAA 

SIEE 

CCLI 

 

         

Unitat 2: Àudio digital 

 

BL1.1, 

BL4.1, 

BL4.4, 

BL4.5, 

BL4.7 

CD 

CEC 

CAA 

SIEE 

CCLI 

         

Unitat 3: Vídeo digital 

 

BL1.1, 

BL4.1, 

BL4.2, 

BL4.3, 

BL4.4, 

BL4.5, 

BL4.6, 

BL4.7, 

BL4.8, 

BL4.9, 

BL4.11 

CD 

CEC 

CAA 

SIEE 

CCLI 

CSC 

 

     

Bloc 2: Aprenentatge en la 

xarxa 

 

        

Unitat 4: Aprenentatge al llarg de la 

vida 

 

BL2.1, 

BL4.1, 

BL4.3, 

BL4.4, 

BL4.5, 

BL4.7 

CD 

CSC 

CAA 

SIEE 

CCLI 

 

        

Unitat 5: El correu electrònic 

BL2.1, 

BL4.1, 

BL4.3, 

BL4.4, 

BL4.5, 

BL4.6 

CD 

CSC 

CAA 

SIEE 

CCLI 

       

Unitat 6: Producció de continguts 

de forma cooperativa en servicis de 

la web 

 

BL2.1, 

BL4.1, 

BL4.2, 

BL4.3, 

BL4.4, 

BL4.5 

CD 

CSC 

CAA 

SIEE 

CCLI 

CSC 
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Bloc 3: Programació 

        

Unitat 7: Llenguatges de programa-

ció 

 

 BL3.

1, 

BL4.1, 

BL4.4, 

BL4.5, 

BL4.7 

CD 

CAA 

SIEE 

CCLI 

CAA 

 

        

Unitat 8: Programació d'aplicaci-

ons per a dispositius mòbils 

 

 

BL3.1 

BL4.1, 

BL4.2, 

BL4.3, 

BL4.4, 

BL4.5, 

BL4.6, 

BL4.7, 

BL4.8, 

BL4.9, 

BL4.11 

CD 

CAA 

SIEE 

CCLI 

CAA 

CSC 

 

 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques. 

 

1 a Avaluació 1. 2. Edició d'àudio 

2. 3. Vídeo digital 

2 a Avaluació 1. Elements comuns de la producció multimèdia 

4.  Aprenentatge al llarg de la vida 

5. Correu electrònic 

6. Producció de continguts de forma col·laborativa en la web 

3 a Avaluació 6. Producció de continguts de forma col·laborativa en la web 

7. Llenguatges de programació 

8. Programació d'aplicacions per a dispositius mòbils 

6. Metodologia. Orientacions didàctiques. 

a) Metodologia general i específica. 

En cada unitat s'explicaran els aspectes teòrics i els aspectes pràctics amb ajuda del 

projector, pissarra tradicional, pissarra digital, on el professor posarà exemples de com s'han 

de fer les activitats i els alumnes practicaran en el seu propi ordinador, preguntant al professor 

en cas de tindre algun dubte. En la mesura que siga possible es proposaran activitats tenint en 

compte els interessos de l'alumnat i/o que estiguen relacionats amb treballs d'altres matèries, 

potenciant així la transversalitat entre les diferents assignatures que s'estudien en el nivell edu-

catiu corresponent. 

  

A més, en cada tema, els alumnes hauran de fer una sèrie d'exercicis que s'han d'entregar 

al professor per a ser avaluats. Estos exercicis aniran referits a allò que s'ha vist en classe i així 

es podrà comprovar si els alumnes han assimilat els continguts donats en eixe moment. 
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Es combinarà la teoria amb la pràctica i els exercicis d'avaluació perquè siga més amena 

l'assignatura. 

  

En esta assignatura la metodologia ha de ser activa i motivadora perquè l'alumnat man-

tinga una actitud participativa en classe. L'aprenentatge de la informàtica és bàsicament actiu 

perquè l'ordinador proporciona una retroalimentació contínua a què l'alumne ha de respondre. 

L'alumnat desenvolupa les seues capacitats mentre va assimilant els conceptes i per mitjà de la 

pràctica amb l'ordinador va adquirint les habilitats necessàries per al seu maneig. 

  

L'aprenentatge significatiu té quatre principis fonamentals, amb importants implicacions me-

todològiques en el treball del professorat amb l'alumnat: 

1. Assimilació activa dels continguts. Açò implica una intensa activitat per part de l'alumnat, 

que ha d'establir relacions entre els nous continguts i la seua pròpia estructura cognitiva. Per a 

ajudar a dur a terme este procés, el professorat deu: 

 Suscitar en l'alumnat coneixements i experiències rellevants respecte als continguts que 

se li proposen. 

 Tindre en compte els coneixements previs de l'alumnat i la connexió que puga establir 

amb els nous continguts. 

 Fixar els continguts i predisposar favorablement l'alumnat. 

2. Construcció, organització i modificació dels coneixements. Açò suposa que el treball del 

professorat ha d'ocupar-se de: 

 El disseny de la presentació prèvia, al mateix temps general i concreta, dels conceptes 

i relacions fonamentals. 

 La activació dels conceptes que els alumnes posseïxen o proporcionar-los eixos con-

ceptes per mitjà d'activitats i exemples. 

 El resultat, que ha de ser la modificació de l'estructura cognitiva de l'alumnat. Este no 

sols aprén nous conceptes, sinó que, sobretot, «aprén a aprendre». 

3. Diferenciació progressiva dels continguts, la qual cosa implica: 

 L'ampliació progressiva de conceptes per part de l'alumnat per mitjà de l'enriquiment 

dels seus coneixements previs sobre el tema objecte d'aprenentatge: anàlisi-síntesi, clas-

sificació i ordenació. 

 L'organització prèvia dels materials pel professorat: seqüenciació dels continguts. 

4. Solució de les dificultats d'aprenentatge: 

 Durant el procés d'aprenentatge poden introduir-se conceptes, contradictoris o no, que 

han de ser degudament integrats en l'estructura cognitiva de l'alumnat. El professorat 

ha de contribuir a previndre les dificultats per mitjà d'una bona seqüenciació dels con-

tinguts i a superar-les amb les orientacions que done a l'alumnat. Serà necessari tindre 

present esta concepció d'aprenentatge quan es prenguen decisions sobre els criteris de 

disseny d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació. 

 

Es tracta d'una assignatura netament experimental en la seua globalitat, i fonamentada en la 

importància de les pràctiques sobre l'ordinador. 

  
El procés que s'ha de seguir en l'aula d'informàtica comprendrà les etapes següents: 
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 Introducció dels continguts, en el seu conjunt, i objectius que es pretenen aconseguir en 

cada una de les sessions. 

 Proposta d'exercicis a realitzar amb exemples clarificadors previs. 

 Explicació per part del professor a nivell individual o col·lectiu dels dubtes que es va-

gen plantejant en la realització dels exercicis. 

 Experimentació amb els diferents continguts al llarg de cada sessió, per mitjà de la 

resolució d'una sèrie d'activitats 

 Correcció dels errors en les activitats, i volta al pas anterior en el cas que siga necessari, 

per a la consecució dels objectius. 

 Al final de cada unitat didàctica es realitzarà una activitat integradora, que comprenga 

tots o la major part dels continguts estudiats. 

 Correcció dels errors en l'activitat integradora, i volta al pas anterior en el cas que siga 

necessari, per a la consecució dels objectius. 

 Realizació de proves periòdiques d'avaluació i autoavaluació. 

 El ordinador com a eina de treball per a totes les sessions serà fonamental. 

 

a2)Recursos didàctics i organitzatius. 

● Pissarra. 

● Pissarra digital interactiva. 

● Projector. 

● Ordinador. 

● Dispositiu mòbil: Tablet, Mòbil. 

● Impressora. 

● Escàner. 

● Càmera de fotos digital, Webcam. 

● Altaveus, auriculars, micròfon. 

● Pendrives i discos durs externs. 

● Sistema Operatiu Lliurex i programari apropiat per al desenvolupament de cada unitat 

didàctica. 

● Apunts, manuals, tutorials, documents online, fitxes per a l'atenció a la diversitat cor-

responents a la unitat. 

● Ferramentes online: aulavirtual 

 

b) Activitats i estratègies d'ensenyança i aprenentatge. Activitats complementàries. 

 

La majoria d'activitats que es realitzaran seran de tipus pràctic i seran introduïdes per una breu 

explicació teòrica dels conceptes o procediments necessaris per a completar-les. Les explica-

cions seran el més visuals possibles sempre fent ús del projector perquè els alumnes puguen 

veure com es realitzen els procediments. 

 

Les activitats seran tant de tipus individual com en xicotets grups. S'intentarà que les activitats 

estiguen relacionades amb els gustos o interessos dels alumnes i amb situacions que puguen 

viure en el present o en el futur perquè l'aprenentatge siga més significatiu. 
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El clima de l'aula és distés i els alumnes tenen total llibertat per a preguntar qualsevol dubte o 

problema que tinguen al professor. El professor es desplaça a l'ordinador de l'alumne i li resol 

el seu dubte. 

 

També es fomenta la col·laboració entre estudiants de manera que els companys poden ajudar-

se per a resoldre un problema. 

 

Finalment, es fomenta la creativitat de l'alumne quan utilitza les eines informàtiques sobretot 

aquelles de temàtica multimèdia (tractament d'imatges, àudio, vídeo, etc.). 

 

7. Avaluació de l'alumnat. 

L'avaluació contínua s'entén com un element inherent al procés d'ensenyança-aprenentatge i 

com un instrument al servici d'este procés, és a dir, per un costat les situacions i activitats que 

s'utilitzen per a identificar i valorar què han aprés els alumnes constituïxen el punt d'unió entre 

els processos d'ensenyança que desplega el professor i els processos de construcció de conei-

xement que realitzen els alumnes (Coll, Martín i Onrubia, 2001), i d'altra banda, les activitats 

d'avaluació han de ser coherents amb la resta d'elements que constituïxen el procés educatiu, 

en especial amb els objectius que es perseguixen i les activitats que es plantegen (William, 

2000, Hargreaves, Earl i Schmidt, 2002, Dochy, 2004; Norton, 2004). Per tant, no es pretén 

valorar només el coneixement conceptual dels alumnes, sinó també les seues habilitats en con-

textos reals d'ús (Shepard, 2000). Per a això, és fonamental encaminar l'avaluació en el procés 

mateix d'aprenentatge que duen a terme els alumnes mentre s'exercixen les activitats d'ense-

nyança i aprenentatge, sent les principals activitats d'ensenyança-aprenentatge al mateix temps 

activitats d'avaluació. 

Així, un conjunt d'activitats d'avaluació contínua consistiran en dos parts: 

1. Elaboració per part dels alumnes de diferents productes per cadascú dels blocs temàtics 

en què s'organitza l'assignatura. Per exemple, en una situació d'anàlisi de casos o de 

resolució de problemes complexos. L'elaboració d'estos productes requerix, entre altres 

aspectes, l'ús de competències d'autoregulació de l'aprenentatge. A més, els alumnes 

han de formalitzar informes d'autoavaluació, individual i en grup, sobre el seu propi 

procés de treball i aprenentatge al finalitzar cada un dels blocs. 

2. Per part del professor, l'avaluació contínua incorpora el seguiment i l'observació del 

procés de treball de l'alumnat, l'elaboració d'informes escrits detallats de l'avaluació 

dels resultats de l'aprenentatge dels alumnes en cada bloc temàtic i el seu trasllat als 

alumnes com a seguiment a partir dels resultats d'avaluació. 

D'esta manera, el sistema d'avaluació contínua utilitzat complix una doble finalitat, d'una banda, 

és útil al professor en la mesura que ajuda a prendre decisions dirigides a millorar la seua pràc-

tica docent en relació amb l'aprenentatge dels alumnes (avaluació formativa) i d'altra banda, 

ajuda als alumnes a prendre decisions dirigides a millorar la seua activitat d'aprenentatge (ava-

luació formadora) (Nunziati, 1990, Allal, 1991). 
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a) Criteris d'avaluació. 

BL1.1. Crear continguts audiovisuals planificant el procés d'elaboració i utilitzant aplicacions 

informàtiques que permeten la captura, la manipulació i la integració d'informació per a la 

realització de tasques en diversos contextos. 

 

BL2.1. Seleccionar informació en la web, del rastreig de fonts de continguts i en l'activitat de 

les xarxes socials, produir cooperativament continguts en servicis de la xarxa i compartir co-

neixements i continguts debatent a través del correu electrònic i les xarxes socials per a apren-

dre cooperativament a través de la xarxa. 

 

BL3.1. Crear aplicacions de creixent nivell de dificultat i de forma individual o cooperativa 

utilitzant un entorn de programació per a dispositius mòbils i planificant, supervisant i avaluant 

el procés. 

 

BL4.1. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les 

estratègies de Comprensió oral per a obtindre 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 la prosòdia i la correcció 

gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comu-

nicativa, 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 professi-

onal aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la 

interacció oral utilitzant un llenguatge no discriminatori. 

 

BL4.4. Reconéixer 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 obtindre 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 gra-

matical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunica-

tiva, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements un llenguatge no discrimi-

natori. 

 

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

informació obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació de 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, tindre iniciativa per a emprendre i propo-

sar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durant 

el seu desenvolupament i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives. 
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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 imprevistos transformant les difi-

cultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final, i comunicar de 

forma personal els resultats obtinguts. 

 

BL4.10. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vin-

culats amb els coneixements del nivell educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i com-

petències necessàries per al seu desenvolupament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds 

i interessos per a generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional. 

 

BL4.11. Participar en equips de treball per a aconseguir fins comuns assumint diversos rols 

amb eficàcia i responsabilitat, recolzar companys i companyes demostrant empatia i reconei-

xent les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 
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CRITERIS D'AVALUACIÓ 
INDICADORS (estàndards d'apre-

nentatge avaluables) 

COMPE-

TÈNCIES 

DEL CURRÍ-

CULUM 

BL1.1. Crear continguts audiovisuals 

planificant el procés d'elaboració i uti-

litzant aplicacions informàtiques que 

permeten la captura, la manipulació i 

la integració d'informació per a la re-

alització de tasques en diversos con-

textos. 

BL1.1.1 Planifica el procés d'elabora-

ció de continguts audiovisuals. 

CEC SIEE 

CAA 

 

BL1.1.2 Crea continguts d'àudio digi-

tal en distints formats utilitzant apli-

cacions informàtiques que permeten 

la captura, la manipulació i la integra-

ció d'informació per a la realització 

de tasques en diversos contextos. 

CD CAA CSC 

 BL1.1.3 Crea continguts de vídeo di-

gital en distints formats utilitzant 

aplicacions informàtiques que perme-

ten la captura, la manipulació i la in-

tegració d'informació per a la realitza-

ció de tasques en diversos contextos. 

CD CAA CSC 

   

BL2.1. Seleccionar informació en la 

web, del rastreig de fonts de contin-

guts i en l'activitat de les xarxes soci-

als, produir cooperativament contin-

guts en servicis de la xarxa i compartir 

coneixements i continguts debatent a 

través del correu electrònic i les xarxes 

socials per a aprendre cooperativa-

ment a través de la xarxa. 

BL2.1.1 Aprén seleccionant informa-

ció en la web, del rastreig de fonts de 

continguts i en l'activitat de les xarxes 

socials. 

CD CSC SIEE 

CAA 

 BL2.1.2 Construïx cooperativament 

continguts d'aprenentatge en servicis 

de la xarxa. 

CD CSC SIEE 

 BL2.1.3 Compartix coneixements i 

continguts debatent a través del cor-

reu electrònic i les xarxes socials per 

a aprendre cooperativament a través 

de la xarxa. 

CD CSC SIEE 

CAA 
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BL3.1. Crear aplicacions de creixent 

nivell de dificultat i de forma indivi-

dual o cooperativa utilitzant un entorn 

de programació per a dispositius mò-

bils i planificant, supervisant i avalu-

ant el procés. 

BL3.1.1 Crea aplicacions de creixent 

nivell de dificultat i de forma indivi-

dual o cooperativa utilitzant un en-

torn de programació per a dispositius 

mòbils. 

CD CAA SIEE 

 
BL3.1.2 Planifica, supervisa i avalua 

el procés de creació d'aplicacions. 
CAA SIEE 

   

BL4.1. Interpretar textos orals del ni-

vell educatiu procedents de fonts di-

verses utilitzant les estratègies de 

Comprensió oral per a obtindre infor-

mació i aplicar-la en la reflexió sobre 

el contingut, l'ampliació dels seus co-

neixements i la realització de tasques 

d'aprenentatge. 

BL4.1.1 Interpreta textos orals del ni-

vell educatiu procedents de fonts di-

verses utilitzant les estratègies de 

Comprensió oral per a obtindre infor-

mació i aplicar-la en la reflexió sobre 

el contingut, l'ampliació dels seus co-

neixements i la realització de tasques 

d'aprenentatge. 

 

CCLI CAA 

BL4.2. Expressar oralment textos prè-

viament planificats, de l'àmbit perso-

nal, acadèmic, social o professional, 

amb una pronunciació clara, aplicant 

les normes de la prosòdia i la correcció 

gramatical del nivell educatiu i ajus-

tats a les propietats textuals de cada ti-

pus i situació comunicativa, per a 

transmetre de forma organitzada els 

seus coneixements amb un llenguatge 

no discriminatori. 

BL4.2.1 Expressa oralment textos 

prèviament planificats, de l'àmbit per-

sonal, acadèmic, social o professio-

nal, amb una pronunciació clara, apli-

cant les normes de la prosòdia i la cor-

recció 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 llen-

guatge no discriminatori. 

CCLI CAA 

BL4.3. Participar en intercanvis co-

municatius de l'àmbit personal, acadè-

mic, social o professional aplicant les 

estratègies lingüístiques i no lingüísti-

ques del nivell educatiu pròpies de la 

interacció oral utilitzant un llenguatge 

no discriminatori. 

BL4.3.1 Participa en intercanvis co-

municatius de l'àmbit personal, aca-

dèmic, social o professional aplicant 

les estratègies lingüístiques i no lin-

güístiques del nivell educatiu pròpies 

de la interacció oral utilitzant un llen-

guatge no discriminatori. 

CCLI CAA 

BL4.4. Reconéixer la terminologia 

conceptual de l'assignatura i del nivell 

educatiu i utilitzar-la correctament en 

activitats orals i escrites de l'àmbit per-

sonal, acadèmic, social o professional. 

BL4.4.1 Reconeix la terminologia 

conceptual de l'assignatura i del nivell 

educatiu. 

CCLI CAA 
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BL4.4.2 Utilitza la terminologia cor-

rectament en activitats orals i escrites 

de l'àmbit personal, acadèmic, social 

o professional. 

CCLI CAA 

BL4.5. Llegir textos de formats diver-

sos i presentats en suport paper i digi-

tal, utilitzant les estratègies de com-

prensió lectora del nivell educatiu per 

a obtindre informació i aplicar-la en la 

reflexió sobre el contingut, l'ampliació 

dels seus coneixements i la realització 

de tasques d'aprenentatge. 

BL4.5.1 Llig textos de formats diver-

sos i presentats en suport paper i digi-

tal, utilitzant les estratègies de com-

prensió lectora del nivell educatiu per 

a obtindre informació i aplicar-la en 

la reflexió sobre el contingut, l'ampli-

ació dels seus coneixements i la rea-

lització de tasques d'aprenentatge. 

CCLI CAA 

BL4.6. Escriure textos de l'àmbit per-

sonal, acadèmic, social o professional 

en diversos formats i suports, cuidant 

els seus aspectes formals, aplicant les 

normes de correcció ortogràfica i gra-

matical del nivell educatiu i ajustats a 

les propietats textuals de cada tipus i 

situació comunicativa, per a transme-

tre de forma organitzada els seus co-

neixements un llenguatge no discrimi-

natori. 

BL4.6.1 Escriu textos de l'àmbit per-

sonal, acadèmic, social o professional 

en diversos formats i suports, cuidant 

els seus aspectes formals, aplicant les 

normes de correcció ortogràfica i gra-

matical del nivell educatiu i ajustats a 

les propietats textuals de cada tipus i 

situació comunicativa, per a transme-

tre de forma organitzada els seus co-

neixements un llenguatge no discri-

minatori. 

CCLI CAA 

BL4.7. Buscar i seleccionar informa-

ció en diverses fonts de forma contras-

tada i organitzar la informació obtin-

guda per mitjà de diversos procedi-

ments de síntesi o presentació de con-

tinguts, per a ampliar els seus coneixe-

ments i elaborar textos de l'àmbit per-

sonal, acadèmic, social o professional 

i del nivell educatiu, citant adequada-

ment la seua procedència. 

BL4.7.1 Busca i selecciona informa-

ció en diverses fonts de forma con-

trastada per a ampliar els seus conei-

xements i elaborar textos de l'àmbit 

personal, acadèmic, social o professi-

onal i del nivell educatiu, citant ade-

quadament la seua procedència. 

CCLI CAA 

 

BL4.7.2 Organitza la informació ob-

tinguda en una busca per mitjà de di-

versos procediments de síntesi o pre-

sentació dels continguts. 

CCLI CAA 

BL4.8. Realitzar de forma eficaç tas-

ques o projectes, tindre iniciativa per a 

emprendre i proposar accions sent 

conscient de les seues fortaleses i de-

bilitats, mostrar curiositat i interés du-

rant el seu desenvolupament i actuar 

amb flexibilitat buscant solucions al-

ternatives. 

BL4.8.1 Realitza de forma eficaç tas-

ques o projectes. 
SIEE CAA 
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BL4.8.2 Té iniciativa per a emprendre 

i proposar accions sent conscient de 

les seues fortaleses i debilitats. 

SIEE CAA 

 

BL4.8.3 Mostra curiositat i interés 

durant el desenrotllament de tasques 

o projectes. 

SIEE CAA 

 
BL4.8.4 Actua amb flexibilitat bus-

cant solucions alternatives. 
SIEE CAA 

BL4.9. Planificar tasques o projectes, 

individuals o col·lectius, fent una pre-

visió de recursos i temps ajustada als 

objectius proposats, adaptar-ho a can-

vis i imprevistos transformant les difi-

cultats en possibilitats, avaluar amb 

ajuda de guies el procés i el producte 

final, i comunicar de forma personal 

els resultats obtinguts. 

BL4.9.1 Planificar tasques o projec-

tes, individuals o col·lectius, fent una 

previsió de recursos i temps ajustada 

als objectius proposats. 

SIEE CAA 

 

BL4.9.2 Adapta la previsió a canvis i 

imprevistos transformant les dificul-

tats en possibilitats. 

SIEE CAA 

 

BL4.9.3 Avalua amb ajuda de guies el 

procés i el producte final de tasques o 

projectes. 

CAA 

 

BL4.9.4 Comunica de forma personal 

els resultats obtinguts de tasques o 

projectes. 

SIEE 

BL4.10. Buscar i seleccionar informa-

ció sobre els entorns laborals, profes-

sions i estudis vinculats amb els conei-

xements del nivell educatiu, analitzar 

els coneixements, habilitats i compe-

tències necessàries per al seu desen-

rotllament i comparar-les amb les se-

ues pròpies aptituds i interessos per a 

generar alternatives davant de la presa 

de decisions vocacional. 

BL4.10.1 Busca i selecciona informa-

ció sobre els entorns laborals, profes-

sions i estudis vinculats amb els co-

neixements del nivell educatiu. 

SIEE CSC 

 

BL4.10.2 Analitza els coneixements, 

habilitats i competències necessàries 

per al desenrotllament de les professi-

ons i estudis vinculats amb coneixe-

ments del nivell educatiu. 

SIEE CSC 
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BL4.10.3 Compara els coneixements, 

habilitats i competències de les pro-

fessions i estudis vinculats amb les 

seues pròpies aptituds i interessos per 

a generar alternatives davant de la 

presa de decisions vocacional. 

SIEE CSC 

BL4.11. Participar en equips de treball 

per a aconseguir metes comunes assu-

mint diversos rols amb eficàcia i res-

ponsabilitat, recolzar companys i 

companyes demostrant empatia i reco-

neixent les seues aportacions i utilitzar 

el diàleg igualitari per a resoldre con-

flictes i discrepàncies. 

BL4.11.1 Participa en equips de tre-

ball per a aconseguir metes comunes 

assumint diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat. 

SIEE CAA 

CSC 

 

BL4.11.2 Recolza a companys i com-

panyes demostrant empatia i reconei-

xent les seues aportacions. 

CAA CSC 

 

BL4.11.3 Utilitza el diàleg igualitari 

per a resoldre conflictes i discrepàn-

cies. 

CSC 

b) Instruments d'avaluació. 

 

● Proves objectives 

○ Ítems de resposta tancada. 

○ Ítems de resposta construïda. 

● Qüestionaris. 

● Escales d'Observació: 

○ Escales d'actituds: d'acord, indiferent, desacord... 

○ Llistats de verificació (“llistes de confrontació”): fet, pendent, no treballa... 

○ Rúbriques 

■ Analítiques: nota per cada característica. 

■ Holístiques: nota al producte sencer. 

● Exercicis o projectes realitzats en classe. 

● Actitud i participació en les classes. 

  

c) Criteris de qualificació. 

Atenent als criteris d’avaluació i usant els instruments nomenats anteriorment, es qualificarà 

de la següent manera: 

 Conceptes 20% 

Mesurats amb les proves objectives i la correcció d’exercicis a classe de l'a-

lumnat. 

 Procediments 60% 

Mesurats amb les pràctiques desenvolupades tant de forma guiada com de forma 

autònoma i l' observació del saber fer i com es fa. 
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 Actitud 20% 

Mesurada amb l’observació directa de la relació amb els companys, la participa-

ció, l’interès per la matèria i el bon us dels recursos disponibles. 

d) Activitats de reforç i ampliació. 

 

El fet de que l'assignatura siga pràctica permet adaptar més fàcilment l'assignatura tant als 

alumnes que presenten dificultats com els que són d'altes capacitats. 

 

Els alumnes realitzen pràctiques i consulten el professor cada uns dels dubtes que sorgixen. 

D'esta manera, els alumnes amb més dificultats tenen una atenció més personalitzada per part 

del professor. 

 

A més de les explicacions individuals, en cas de detectar alumnes que tenen dificultats amb 

l'aprenentatge se'ls facilitaran activitats de reforç perquè puguen practicar els procediments 

ensenyats. També s'adaptarà la metodologia de manera que l'aprenentatge resulte més senzill 

per a l'alumne. 

 

En cas de detectar alumnes amb altes capacitats se'ls facilitaran activitats d'ampliació que am-

plien el coneixement de l'eina informàtica estudiada o fins i tot se'ls facilitaran continguts de 

temes informàtics que els interessen i que no es tracten a classe per obtindre el màxim rendi-

ment de les seves capacitats i evitar que s'avorreixin a classe. 

 

e) Procediments i instruments de recuperació. 

 

En cas de que el mes de juny no aproven el curs, podran presentar-se a la prova extraordinària. 

Prova extraordinària. 

Segons el departament, els criteris de recuperació seran: 

Conceptes: l'alumne haurà de presentar-se a una prova escrita dels conceptes que han sigut 

tractats al llarg del curs. 

Procediments: l'alumne haurà de presentar-se a una prova pràctica dels procediments que han 

sigut tractats al llarg del curs. 

Actitud: es considerarà actitud positiva la presentació a la prova extraordinària i la presentació 

del quadern d'activitat. 

 

Els percentatges que s'aplicaran per al càlcul de la nota final són: 

Conceptes: 30% 

Procediments: 70% 

Aquells alumnes que no recuperen l'àrea en la prova extraordinària, es considera que no assolit 

els objectius del curs i per tant han de repetir els curs. 
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8. Mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb ne-

cessitat de compensació educativa. 
L'Educació Secundaria Obligatòria perseguix dos finalitats fonamentals: oferir una formació 

bàsica comuna i crear les condicions que possibiliten una educació adequada a les necessitats 

i característiques específiques de cada alumne i alumna. La qual cosa es traduïx en una orde-

nació curricular integradora capaç d'oferir les mateixes oportunitats i experiències educatives 

a tot l'alumnat evitant desigualtats de qualsevol índole. 

 

Les mesures d'atenció a la diversitat que adoptarem estaran orientades a la consecució dels 

objectius de l'Educació Secundària Obligatòria per part de tot el seu alumnat i no suposaran, 

en cap cas, una discriminació que els impedisca aconseguir aquests objectius i la titulació cor-

responent. 

 

Després de supervisar el treball de cada alumne i alumna durant les primeres sessions i identi-

ficar l'alumnat que no pot aconseguir els objectius a través dels camins comuns a la resta de la 

classe, es tractarà que aconseguixen els objectius mínims de l'assignatura per mitjà d'una sèrie 

d'estratègies: 

 

● Adaptar o canviar la metodologia perquè siga més eficaç per a l'alumne. 

● Diferents ritmes de treball: alguns alumnes van més ràpids que altres. Per tant, es poden 

adaptar les activitats al ritme de l'alumne seleccionant més o menys activitats o aug-

mentant els temps d'entrega dels treballs o pràctiques. 

● Realitzar activitats de reforç que fonamenten l'aprenentatge. 

● Es poden aportar materials complementaris per a la consecució dels objectius del curs. 

● Disminuir la dificultat de les tasques a realitzar. 

● Priorització d'uns continguts i objectius determinats. 

● Realitzar adaptacions significatives. Estes adaptacions s'han de consensuar amb el de-

partament d'Orientació. 

 

9. Elements transversals 

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

La comprensió lectora és un factor fonamental per al desenvolupament personal de l'alumne i 

és imprescindible per a l'adquisició de nous aprenentatges. És evident que una part important 

del fracàs escolar es deu a les deficiències que presenten els alumnes respecte a la comprensió 

lectora pel que és fonamental fomentar la lectura en totes les assignatures. 

 

Per a fomentar la lectura es realitzaran les activitats següents: 

 

● Recopilació de publicacions en paper especialitzades en informàtica: revistes, manuals, 

llibres de divulgació, etc. Comparació i anàlisi de la literatura que s'empra en elles. 

● Visita a biblioteques virtuals; per exemple: 

● Comparació entre la lectura en suport tradicional (paper) i en suport electrònic (monitor, 

lector d'ebook, pantalla de dispositius mòbils, etc.). 

● Localització, emmagatzematge i lectura detallada de pàgines web de particular interés.  

● Recopilació de notícies i articles relacionats amb la unitat i posterior lectura i discussió 

d'alguns d'ells. 

● Anàlisi del disseny gràfic de distintes pàgines de llibres i revistes (trames, línies, tipo-

grafia, distribució de l'espai, etc.) i de com faciliten o dificulten la lectura. 
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● Elaboració i lectura de guions de vídeo. 

● Elaboració de relats curts, il·lustrats o recolzats en imatges, per a desenvolupar en deu 

diapositives. 

● Elaboració de vídeos on els alumnes recomanen un llibre als seus companys i els ani-

men a llegir-ho. 

 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació. 

La comunicació audiovisual fonamentalment es tracta en el currículum de 3r d'ESO en el bloc 

d'Organització, disseny i producció d'informació digital encara que també es veu en la unitat 

didàctica de producció de continguts de forma cooperativa ja que en eixos continguts s'intro-

duïxen elements gràfics i en el desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils ja que 

s'introduiran gràfics, sons i vídeos. 

 

L'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació és fonamental en esta assignatura ja 

que dominar estes tecnologies és el seu principal objectiu i temàtica. 

 

S'usen en tots els aspectes del procés d'ensenyança-aprenentatge: 

 

● El professor les utilitza durant les seues explicacions per mitjà de l'ús de l'ordinador i 

el projector. 

● Els apunts i els exercicis de classe són desenvolupats utilitzant eines informàtiques i 

s'emmagatzemen en l'aula virtual Moodle que és l'eina fonamental que utilitzen els 

alumnes durant les classes (substituïx el llibre tradicional i és molt més visual i interac-

tiu). 

● Els alumnes utilitzen els ordinadors per a realitzar els exercicis i projectes proposats i 

per a poder mirar la teoria. Per a realitzar eixes pràctiques s'han d'utilitzar les eines TIC 

i una vegada acabades les enviarà a l'aula virtual perquè el professor les puga corregir. 

L'ús d'Internet és fonamental quan es tracta d'eines online. 

● El professor corregix els exercicis i plasma la nota en l'aula virtual on els alumnes poden 

consultar-la. 

● La majoria d'exàmens es realitzen utilitzant l'ordinador. 

 

c) Emprenedoria. 
En l'actualitat un dels camps en què tenen especial importància les TIC és en la formació de 

l'esperit emprenedor entre l'alumnat tal com es reflectix en la competència clau sentit d'inicia-

tiva i esperit emprenedor que consistix en l'habilitat de transformar les idees en actes i que 

està relacionat amb la creativitat de transformar les idees en actes i que està relacionat amb 

l'habilitat per a planificar i gestionar projectes a fi d'aconseguir objectius. Les persones són 

conscients del context en què es situa el seu treball i poden aprofitar les ocasions que se'ls 

presenten. El sentit de la iniciativa i l'esperit d'empresa són el fonament per a l'adquisició de 

qualificacions i coneixements específics necessaris per a aquells que creen algun tipus d'acti-

vitat social o comercial o que contribuïxen a ella. Aquest esperit hauria de comportar així ma-

teix una conscienciació sobre els valors ètics i fomentar la bona governança. 

 

Així, l'acció de formació de l'esperit emprenedor entre l'alumnat es concreta en la nova llei per 

mitjà de l'establiment de criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables. L'articula-

ció d'esta competència s'incorpora a través dels blocs 1: Organització, disseny i producció de 

la informació digital, 3: Programació i sobretot per mitjà dels elements transversals de l'assig-

natura com resultat d'un procés social que els instal·la en les polítiques educatives. 
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Més concretament l'emprenedoria en l'assignatura de 3r d'ESO es tractarà quan l'alumne disse-

nye i programe una aplicació mòbil i utilitze la plataforma Goteig per a recaptar diners i poder 

allotjar-la en la Google Play. 

d) Educació cívica i constitucional. 

 

L'educació cívica i constitucional es tractarà plantejant pràctiques que tracten sobre problemà-

tiques socials i fomenten els valors constitucionals. 

També es tractaran en el clima de classe i les relacions entre els membres dels grups de treball. 

10. Avaluació de la pràctica docent i indicadors d'èxit. 

L'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge és una de les funcions del professorat 

segons la LOMCE. En el Reial decret 1105/2014 que regula el currículum bàsic de secundària 

s'estableix expressament en l'article 20: 
“Els professors avaluaran tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament 

i la seua pròpia pràctica docent, per al que establiran indicadors d'assoliment en les programa-

cions didàctiques.” 

És necessària l'avaluació perquè hi haja millora i l'autoavaluació de la pràctica docent és una 

estratègia necessària per al desenvolupament professional dels docents. 

Són múltiples els factors que incideixen en la pràctica educativa i en conseqüència que estan 

implicats en la seua millora. La selecció dels continguts, el tractament integrat dels mateixos, 

l'organització espacial i temporal, els materials i recursos didàctics, la vinculació o la proximitat 

entre les tasques i els interessos de l'alumnat, la funció social de les tasques, la diversitat de 

l'alumnat, els ritmes i maneres d'aprendre, l'organització del professorat per a donar resposta a 

tots aquests aspectes, el treball en equip, les altes expectatives o el foment del desig d'aprendre. 

Indicadors d'èxit 

En aquest apartat, proposarem una sèrie d'indicadors d'assoliment que ens serviran per a com-

provar el funcionament de la nostra programació i valorar la nostra pròpia actuació com a do-

cents. Seguidament dissenyarem un procediment (qüestionaris, rúbrica, enquestes als alumnes, 

etc) que ens permeta arreplegar les dades corresponents per a valorar la situació i poder propo-

sar i incorporar les mesures de millora que es consideren necessàries. 

Per a sistematitzar el treball, anem a establir una sèrie d'àmbits o dimensions a avaluar i elabo-

rar els indicadors d'assoliment per a cadascun d'ells. Les dimensions generals que arrepleguen 

i ordenen els àmbits de treball lligats a la pràctica docent es poden classificar en: 

● Programació 

● Diversitat 

● Activitats en l'aula 

● Avaluació 

Per a poder analitzar aquests aspectes principals o dimensions, anem a definir indicadors d'as-

soliment que ens permeten realitzar una anàlisi més significativa i pertinent de cadascun d'a-

quests àmbits de treball. 
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● Programació  

○ Es consulta la programació al llarg del curs escolar. 

○ En programar es té en compte les opcions del context. 

○ Es dóna a conèixer als alumnes els elements de la programació:  

 objectius, criteris d'avaluació i metodologia.  

○ S'elaboren les programacions pensant a treballar per competències. 

○ S'analitzen en profunditat els recursos didàctics i se seleccionen sobre la base 

de la seua idoneïtat. 

○ A l'inici cada unitat didàctica es revisa la distribució temporal de la programació 

i s'adapta en funció del temps d'avaluació restant. 

● Diversitat 

○ S'ha adaptat la programació a les característiques i necessitats de l'alumnat. 

○ Es demana a l'alumnat diferents produccions en funció de les seues caracterís-

tiques.  

○ Tant en els exàmens com en el treball de l'aula es treballen activitats de diferents 

nivells de dificultat.   

○ Es tenen en compte la diversitat en els agrupaments de classe. 

○ Es persegueix que els alumnes treballen en classe a un ritme adequat amb les 

activitats proposades tenint en compte els seus diferents característiques. 

 

● Activitats d'aula 

○ Es proposen exercicis que impulsen la comunicació (cercar informació, inter-

pretar-la, prendre decisions, crear, raonar, explicar als altres...)  

○ Es proposen activitats que contribuïsquen a l'aprenentatge autònom (cerca d'in-

formació complementària, treballs, recerques...). 

○ Les activitats i accions proposades tenen aquestes característiques: diverses, 

àmplies, de llarg recorregut, obliguen a pensar, permeten utilitzar recursos dife-

rents… 

○ L'alumnat és protagonista en la classe. 

○ Totes les activitats tenen un objectiu ben definit. 

○ S'empren diferents codis (verbals, siguen orals o escrits, gràfics, numèrics, au-

diovisuals, etc.) per a aconseguir l'objectiu de cada activitat 

○ Les activitats són aplicables a situacions comunes de l'activitat escolar. 

 

● Avaluació 

○ A l'inici de la unitat didàctica o del projecte, els alumnes coneixen els objectius 

didàctics, les competències que es van a desenvolupar, les activitats que faran i 

com es desenvoluparà l'avaluació. 
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○ S'usen diferents activitats d'avaluació (exàmens, treballs individuals, treballs 

col·lectius, exposicions orals, portfolis, diaris d'aprenentatge, mapes conceptu-

als, debats...). 

○ S'usen diversos instruments per a realitzar l'avaluació de l'alumnat (notes en el 

quadre del professor, rúbriques, escales d'observació, llistes d'acare, escales 

d'actituds, proves objectives...). 

○ Es tenen en compte les adaptacions realitzades en l'apartat de diversitat per a 

avaluar a través de diferents instruments si han aconseguit els objectius plante-

jats. 

○ Es relacionen els conceptes al llarg del curs per a evitar coneixements estancs. 

Instruments de recollida de dades 

Una vegada recopilats els indicadors d'assoliment, existeixen molts instruments per a realitzar 

la recollida de dades que ens permeten avaluar-los (qüestionaris, enquestes, rúbriques d'autoa-

valuació, etc). Es plantegen a continuació uns possibles qüestionaris en funció dels indicadors 

d'assoliment definits anteriorment. 

 

Programació 1 2 3 4 

1 Consulte la programació al llarg del curs i, en cas necessari, realitze i 

anote les modificacions. 

    

2 En confeccionar la programació tinc en compte les oportunitats que 

m'ofereix el context. 

    

3 Al començament de cada nova unitat o projecte, proporcione als alum-

nes tota la informació que necessiten (aspectes que anem a treballar, 

objectius, activitats, competències a desenvolupar, etc. ). 

    

4 Arreplegue de manera específica en la meua programació les compe-

tències clau i les relacione amb els continguts i els criteris d'avaluació. 

    

5 A l'hora d'elaborar la programació i les unitats didàctiques va analitzar 

els recursos didàctics disponibles i els seleccione sobre la base de la 

seua idoneïtat. 
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Diversitat 1 2 3 4 

1 Què faig per a conèixer la composició de la classe?     

 - Passar una prova al començament del curs escolar.     

 - Llegir els informes anteriors de cada alumne.     

 - Me la faciliten en les reunions del grup.     

2 La meua programació té en compte la diversitat de l'alumnat.     

3 Plantege activitats o projectes de diferent nivell en cada unitat i en cada 

examen. 

    

4 Tinc en compte la diversitat a l'hora d'organitzar la classe, de crear els 

grups, etc. 

    

 

 

Activitats d'aula 1 2 3 4 

1 Les activitats que propose són del següent tipus:     

 - Tancats, dirigits, del llibre, etc.     

 - Oberts, procedimentals, diversos, projectes, etc.     

 - Faciliten el treball cooperatiu.     

2 En la metodologia que aplique:     

 - Propose activitats per a facilitar l'aprenentatge autònom.     

 - Em base en les explicacions teòriques i/o en el llibre.     
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Avaluació 1 2 3 4 

1 Abans de començar amb una unitat o un projecte explique als alumnes què, 

amb quina freqüència i sobre la base de què avaluaré. 

    

2 Utilitze diferents tipus de proves (exàmens, treballs, exposicions, debats, 

portfolis, etc. ) 

    

3 Utilitze diversos instruments per a realitzar l'avaluació de l'alumnat.     

A més hauríem de passar una enquesta de la labor docent als alumnes al final de curs per a 

poder millorar en la nostra labor. Aquesta seria contestada pels alumnes de forma anònima i 

arreplegaria preguntes com: 

1- Què és el que més t'ha agradat del curs? 

2- Què és el que menys?Justifica la teua resposta 

3- Estàs d'acord amb la teua nota? En cas contrari justifica la teua resposta 

4- Canviaries l'ordre dels continguts impartits en les avaluacions? 

5- Has utilitzat l'après en el curs en altres matèries? Si la resposta és afirmativa posa un exemple 

6- Què contingut crees que el professor hauria de millorar per a fer-ho arribar millor als alum-

nes? 

7- Dels tipus d'activitats realitzades en classe (treballs, exposicions, debats, etc...) crees que hi 

ha alguna que no hauríem de seguir realitzant? En cas afirmatiu justifica la teua resposta. 

8- En conclusió, crees que el curs s'adapta a les teues expectatives inicials? 

Mesures de millora 

L'avaluació en l'educació sempre ha de ser un instrument de millora, les dades que s'obtinguen 

dels qüestionaris o de qualsevol altre instrument han de ser útils per a identificar les àrees de 

millora que ens permeten introduir canvis en la nostra programació didàctica per a adaptar-la 

millor a les necessitats dels alumnes. És més productiu que l'avaluació de la pràctica docent es 

realitze en determinats moments del curs escolar. Per exemple, en finalitzar cada unitat didàc-

tica, en acabar un projecte concret o en finalitzar cada trimestre. En cadascuna d'elles pots tenir 

objectius diferents i trobar diferents utilitats. Açò ens permetrà introduir millores en la labor 

docent al llarg del curs escolar, sense haver d'esperar al fet que aquest finalitze. 
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12. Activitats complementaries 

 Els alumnes de 3r d’ESO encara no tenen uns coneixements molt grans sobre l’assigna-

tura, per tant, al llarg d’aquest curs proposem com a activitats complementaries la projecció de 

pel·lícules i documentals relacionades amb l’informàtica. 

Es projectaran en l’aula informàtica. Amb aquestes activitats es pretén demostrar amb 

major claredat la importància d’aquesta assignatura i la seua connexió amb la vida quotidiana. 
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 Programació de 4t d'ESO 

Assignatura: Tecnologies de la informació i la comunicació 
 

 

 
1. Introducció. 

a) Justificació de la programació. 

b) Contextualització. 

2. Objectius de l'etapa respectiva vinculats amb la matèria o l'àmbit. 

3. Competències. 

3.1 Desenvolupament de les competències amb els objectius específics de la 

matèria 

3.2 Relació de les competències amb els criteris d'avaluació 

4. Continguts. 

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

Bloc 2: Aprenentatge en la xarxa. 

Bloc 3: Programació. 

Bloc 4: Bloc transversal. 

5. Unitats didàctiques. 

a) Organització de les unitats didàctiques. 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques. 

6. Metodologia. Orientacions didàctiques. 

a) Metodologia general i específica. 

b) Activitats i estratègies d'ensenyança i aprenentatge. Activitats complementà-

ries. 

7. Avaluació de l'alumnat. 

a) Criteris d'avaluació. 

b) Instruments d'avaluació. 

c) Criteris de qualificació. 

d) Activitats de reforç i ampliació. 

8. Mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb neces-

sitat de compensació educativa. 

9. Elements transversals 

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació. 

c) Emprenedoria. 

d) Educació cívica i constitucional. 

10. Avaluació de la pràctica docent i indicadors d'èxit. 

11. Activitats complementaries. 
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1. Introducció. 

En l'actualitat vivim una revolució informàtica i de les telecomunicacions permanent: gestio-

nem informació i aparells tecnològics que fa uns pocs anys no érem capaços d'imaginar. La 

forma en què vivim i treballem ha canviat profundament i han sorgit un conjunt de noves com-

petències necessàries per a desenvolupar-se i integrar-se en la vida adulta, en una societat hi-

perconnectada i en un constant i creixent canvi. Els alumnes i les alumnes han d'estar preparats 

per a adaptar-se a un nou mapa de societat en transformació. D'ací la importància de la integra-

ció de la competència digital en les diferents àrees de l'ensenyança secundària i la inclusió de 

l'àrea específica d'Informàtica on fonamentar-la i aprofundir en el seu desenvolupament. 

L'àrea d'Informàtica contribuïx a la consecució d'alguns dels objectius de l'etapa de l'ESO. 

Desenvolupa destreses bàsiques en la utilització de fonts d'informació per a adquirir nous co-

neixements, consolida hàbits de treball individual i en equip, contribuïx a la comprensió i l'ex-

pressió en la llengua pròpia, utilitza l'expressió artística a través de mitjans digitals, desenvo-

lupa l'autonomia i la iniciativa personal i prepara per a l'exercici de la ciutadania democràtica. 

 

Els continguts que es desenvolupen per a la consecució dels objectius descrits estan organitzats 

en blocs que comprenen tots els dominis de la competència digital. Respecte als criteris d'ava-

luació, es presenten processos de descripció i comprensió per a avaluar els continguts concep-

tuals de l'àrea; processos d'aplicació i d'anàlisi que avaluen la major part dels continguts pro-

cedimentals; i finalment, processos d'avaluació i de creació que avaluen la reflexió i creativitat 

en el desenvolupament de les tasques i projectes. L'organització dels continguts i criteris d'a-

valuació agrupats per blocs està dissenyada de tal manera que, per a avaluar un mateix bloc de 

continguts, la complexitat dels processos és creixent al llarg de l'etapa educativa. A més, s'ha 

inclòs un bloc transversal al final del currículum de cada curs amb la finalitat de contribuir junt 

amb la resta d'àrees al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística, les 

competències socials i cíviques, la competència d'aprendre a aprendre i la competència del 

sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Els continguts i els criteris d'este bloc poden treballar-

se i avaluar-se des de qualsevol dels blocs anteriors. 

 

La contribució de l'àrea a l'adquisició de la competència de comunicació lingüística es treballa 

amb més profunditat en l'elaboració de documents de text o presentacions multimèdia, ja que 

s'exercita l'expressió escrita i l'exposició oral dels continguts digitals elaborats. La competència 

matemàtica i en ciències i tecnologies està present en l'estudi de la representació de la infor-

mació, de les característiques dels equips informàtics i de les xarxes informàtiques i de les 

aplicacions de processament matemàtic de la informació. 

La contribució a l'adquisició de les competències socials i cíviques es desenvolupa a través de 

la participació i la relació de l'alumnat en les xarxes socials. La competència de consciència i 

expressions culturals es desenvolupa a través de la producció de continguts multimèdia on l'a-

lumnat pot emprar diferents codis i formats digitals per a l'expressió artística. L'aportació de 

l'àrea a l'adquisició tant de la competència d'aprendre a aprendre com de la del sentit d'iniciativa 

i esperit emprenedor està present en el desenvolupament proposat del currículum per tasques o 

per projectes. Cal mencionar també la contribució al coneixement i la prevenció dels riscos 

derivats de la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), a través 

dels blocs relacionats amb l'arquitectura dels ordinadors (protecció de la salut i sostenibilitat 

mediambiental) i amb la seguretat informàtica (protecció de les dades i de l'individu). 
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El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el desenvolu-

pament de les competències, l'aprenentatge en contextos reals dels elements transversals i dels 

continguts de les àrees. Com el R.D. 116/2014 proposa, i en línia amb la Recomanació 

2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les com-

petències clau per a l'aprenentatge permanent, este decret es basa igualment a potenciar l'apre-

nentatge per competències, integrades en la resta d'elements curriculars per a propiciar una 

renovació en la pràctica docent i en el procés d'ensenyança i aprenentatge. 

 

Es proposen nous enfocaments en l'aprenentatge i avaluació, que han de suposar un important 

canvi en les tasques que han de resoldre els/les alumnes i en plantejaments metodològics inno-

vadors. La competència es contempla com a coneixement en la pràctica, un coneixement ad-

quirit a través de la participació activa en pràctiques socials que, com a tals, es poden desenvo-

lupar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos educatius 

no formals i informals. 

 

El rol del docent és fonamental, perquè ha de ser capaç de dissenyar tasques o situacions d'a-

prenentatge que possibiliten la resolució de problemes, l'aplicació dels coneixements apresos i 

la promoció de la creativitat i el judici crític i reflexiu de l'alumnat, i ser un facilitador, mediador 

i orientador del procés d'ensenyança i aprenentatge. 

 

L'aprenentatge competencial per la seua mateixa naturalesa invita a la integració metodològica. 

Es recomana per a seqüenciar la programació dels continguts utilitzar estratègies metodològi-

ques actives com l'aprenentatge basat en projectes o l'aplicació d'unitats didàctiques integrades 

que permeten treballar continguts d'un o més blocs de manera simultània. Sobre els contextos 

en què es poden desenvolupar estos projectes o tasques trobem: l'ús dels equips informàtics 

quotidians, la interacció diària en la xarxa, la resolució de problemes tècnics i teòrics, la pro-

gramació d'aplicacions per al desenvolupament del pensament lògic i computacional, l'elabo-

ració, exposició i publicació de continguts digitals per a un ús personal, professional o escolar 

i la participació en xarxes socials. Quant als models d'ensenyança, la recomanació és combinar 

l'ús de diversos d'ells: l'ensenyança directa, la inductiva bàsica, la investigació en grup, el joc 

de rols, la indagació jurisprudencial, l'ús d'organitzadors previs, etcètera. 

 

Respecte a l'avaluació, s'ha d'avaluar tant el procés com el resultat. Els criteris d'avaluació estan 

redactats com resultats d'aprenentatge i inclouen processos de diferent complexitat, continguts 

de diferent tipus i contextos de realització adequats a la naturalesa de l'execució dels aprenen-

tatges que evidencien amb l'objecte de possibilitar la seua observació i avaluació en contextos 

reals. Esta sintaxi permet una millor selecció de procediments, proves i instruments d'avaluació 

adequats als diferents tipus d'aprenentatge. Perquè l'avaluació siga més objectiva es recomana 

que es realitze amb una varietat de proves com a diaris d'aprenentatge, portafolis, entrevistes, 

enquestes, debats i proves objectives (escrites, orals i pràctiques). Com a instruments d'avalu-

ació es recomana la rúbrica per al producte final de les tasques o dels projectes, i per a qualsevol 

activitat que supose una realització complexa; les proves objectives quan es pretenguen avaluar 

processos de baix nivell com la identificació, la descripció, etc. o, en general, en aquells casos 

on es vullga diversificar les estratègies d'avaluació; les escales d'observació en els criteris d'a-

valuació del bloc transversal; les llistes de confrontació per a aquelles activitats que suposen 

execucions senzilles; i els criteris que no estiguen redactats en termes de processos cognitius 

(com per exemple adoptar o participar) poden ser avaluats per mitjà de l'ocupació d'escales 

d'actituds. 
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Els continguts i els criteris d'avaluació s'han seqüenciat de forma progressiva i diferenciada per 

a facilitar la identificació i avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell facilitant així 

l'atenció a la diversitat des de les programacions d'aula i la continuïtat dels aprenentatges entre 

nivells i etapes. Esta progressió diferenciada també permet la programació i avaluació dels 

aprenentatges de reforç o ampliació i realitzar les adaptacions curriculars per a l'alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu facilitant la inclusió. 

 

a) Justificació de la programació. 

La programació és la fixació de competències bàsiques, objectius, continguts, metodologia i 

avaluació establits en el projecte curricular d'etapa i es plasma en unitats didàctiques planificant 

els períodes i activitats d'aprenentatge i avaluació. 

 

Este document té com a finalitat el desenvolupament de la programació didàctica per a l'assig-

natura optativa d'Informàtica de tercer curs d'ESO tenint en compte la següent normativa: 

 

● Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació 

● Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 

● Real  Decret 1105/2014, de 26 de desembre, per el que s'establix el currículum bàsic 

de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. 

● Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que establix el currículum i desenvolupa 

l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comuni-

tat Valenciana. 

● RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal 

Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instrucci-

ons en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres 

que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-

2016. 

 

L'acceleració que s'ha produït en el desenvolupament tecnològic durant el s. XX justifica la 

necessitat formativa en el camp de la informàtica. El ciutadà precisa els coneixements neces-

saris per a ser un agent actiu en este procés, ja siga com a consumidor dels recursos que la 

informàtica posa en les seues mans o com a productor d'innovacions. 

b) Contextualització. 

La present programació s’ha contextualitzat en el centre IES Les Foies de Beniganim. 

  

L' Institut d' Ensenyament de Secundària Les Foies de Beniganim es va crear a l' any 2000 com 

IES, donat suport educatiu al poble de Beniganim i pobles limítrofes, amb capacitat per a 800 

alumnes aproximadament  

Respecte al tipus d’alumnat, es tracta d’alumnes que per norma general disposen d’equips in-

formàtics a casa amb connexió a Internet, encara que els seus coneixements sobre l’ús del ma-

teixos és bàsic. 

 

Pel que fa a les ensenyances que s'imparteixen al centre tenim, el primer cicle de l'ESO (1r i 2n 

d'ESO), el segon cicle (3r i 4t d'ESO), 1r i 2n de batxillerat, 
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A més, al institut es desenvolupa el programa d'educació bilingüe per a aconseguir un domini 

equilibrat de les dos llengües cooficials, concretament tenim: el Programa d'Ensenyament en 

Valencià (PEV) i el Programa d'Immersió Lingüística (PIL). El Programa d’Ensenyament en 

Valencià està pensat per a alumnes valencianoparlants o que viuen en entorns valencianopar-

lants. 

L’idioma que s’utilitza és el valencià, amb una introducció del castellà, a nivell oral, també des 

del primer moment, afavorint així que els alumnes puguen anar desenvolupant un domini for-

mal del valencià, i al mateix temps, puguen assolir un domini equilibrat del castellà, de manera 

que es puguen assolir els objectius previstos en els decrets de currículum. 

2. Objectius de l'etapa respectiva vinculats amb la matèria o l'àmbit. 

 

1. El desenvolupament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com a part del 

seu projecte educatiu garantirà la consecució dels objectius establits per a l'etapa en l'article 11 

del Reial Decret 1105/2014. 

 

2. Així mateix, esta concreció del currículum s'orientarà a la consecució dels fins següents: 

 

a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes huma-

nístic, artístic, científic i tecnològic. 

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, 

de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenvolupament perso-

nal i integral de tot l'alumnat, respectant els principis d'educació comuna i d'atenció a 

la diversitat de l'alumnat propis de l'etapa. 

c) Orientar l'alumnat i als seus representants legals, si és menor d'edat, sobre el progrés 

acadèmic i la proposta d'itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna. 

d) Preparar l'alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua in-

serció laboral. 

e) Desenvolupar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolu-

ció pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres. 

f) Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de 

l'esforç, la superació personal, la responsabilitat en la presa de decisions per part de 

l'alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de 

la violència de gènere. 

g) Consolidar en l'alumnat hàbits d'estudi i de treball. 

h) Formar l'alumnat per a l'exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciuta-

dans. 

i) Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l'aprenentatge 

cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l'ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, així com la pràctica de l'educació inclusiva en l'aula. 

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació 

educativa i en l'avaluació de la pròpia pràctica docent. 

k) Elaborar materials didàctics orientats a l'ensenyança i l'aprenentatge basats en l'ad-

quisició de competències. 

l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculares 

d'ensenyança, valorant les possibilitats comunicatives de totes elles, i garantint l'ús nor-

mal, la promoció i el coneixement del valencià. 
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3. Competencies.  

3.1 Desenvolupament de les competències amb els objectius específics de la matèria 

 

Competència en comunicació lingüística (CCLI): 

Durant tot el curs s’hauran d’aplicar les normes ortogràfiques i gramaticals. 

També s’ha de conéixer el vocabulari específic de l’assignatura. 

En les unitats de producció ofimàtica i de publicació de continguts en la web es treballaran 

estratègies de l’expressió escrita. 

En la unitat de producció multimèdia l'alumnat haurà d’elaborar textos que complisquen les 

propietats textuals i després gravar-los fent ús intencional de l’entonació i les pauses i també 

gravaran entrevistes que treballen les situacions d’interacció comunicativa. 

     

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT) 

Es treballarà en: 

La unitat didàctica d’equips informàtics en la representació de la informació i la conversió entre 

les unitats de mesura. 

La unitat didàctica de xarxes informàtiques quan es decidixen el tipus de classe d'adreça IP 

depenent de la quantitat de dispositius de l’organització. 

La unitat de producció ofimàtica, quan es treballen situacions del món real amb full de càlcul. 

 

Competència digital (CD) 

Aquesta assignatura té el seu fonament en el desenvolupament d'aquesta competència per la 

qual cosa es treballarà en totes les unitats didàctiques i en quasi totes les activitats realitzades. 

     

Competència aprendre a aprendre (CAA). 

Com s’ha comentat anteriorment, esta competència és fonamental per a l’assignatura d’Infor-

màtica degut a la constant millora i introducció de ferramentes informàtiques i la introducció 

freqüent de noves tecnologies. Es treballarà especialment en el bloc 2 i en el bloc 4, quan l'a-

lumnat aprenga per sí mateix com aconseguir l’aparença desitjada per als seus documents, fulls 

de càlcul, vídeos i pàgines web. 

 

Competències socials i cíviques (CSC):       

Es desenrotllarà mitjançant el plantejament d’activitats la temàtica de les quals siga problemes 

socials a fi que l'alumnat es consciencie i intente millorar, dins de les seues possibilitats, la 

problemàtica estudiada. 

També es treballarà en les relacions de l'alumnat dins de la classe tant amb altres companys/es 

com amb el/la professor/a i en l’ús adequat del llenguatge en el correu electrònic. 

Es fomentarà el respecte a opinions diferents de les pròpies i la resolució pacífica de conflictes. 

L'alumnat participarà en equips de treball on es prendran decisions per a aconseguir els objec-

tius i valorarà les aportacions dels altres membres del grup. 

En la unitat de seguretat informàtica s’estudiaran els hàbits adequats d’interacció en la xarxa i 

la netiqueta. 
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En la unitat de publicació de continguts en Internet s’expliquen els drets d’autor i es detallen 

les conductes responsables en la publicació de continguts i l’ús de servici d’intercanvi. 

En la unitat d’Internet i xarxes socials es treballa quan s’expliquen i adopten els hàbits i con-

ductes adequades en l’intercanvi d’informació, en la participació i en la relació amb altres per-

sones a través de les xarxes socials i altres xarxes virtuals. 

 

Competència d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEE). 

 

La competència d’iniciativa i esperit emprenedor es treballarà en els projectes que es facen, ja 

que hauran de ser planificats i gestionats per a aconseguir uns objectius. A més, l'alumant haurà 

de ser capaç d’enfrontar-se als imprevistos i solucionar-los. 

 

En la unitat didàctica de la producció de continguts multimèdia es treballarà especialment al 

demanar a l'alumnat que planifique i grave un vídeo sobre un tema que l'interesse. 

 

Consciència i expressions culturals (CEC). 

 

Esta competència es desenrotllarà sobre tot en la creació de continguts audiovisuals. 

 

3.2 Relació de les competències amb els criteris d'avaluació 



Programació Informatica.        Curs 2020-2021 

107 

Criteri CCLI CMCT CD CSC CAA SIEE CEC 

BL1.1 Analitzar l'arquitectura d'un 

equip informàtic, identificant els 

components físics i perifèrics i des-

crivint els seues característiques i 

procediments de connexió per a la 

seua aplicació en un entorn quotidià. 

       

BL1.2. Gestionar la configuració i 

personalització del sistema operatiu, 

l’organització de la informació i la 

instal·lació, eliminació i actualitza-

ció del programari de propòsit gene-

ral, del sistema operatiu i de ferra-

mentes comuns de seguretat per al 

manteniment i ús d’equips informà-

tics. 

       

BL1.3 Analitzar l’organització d’una 

xarxa d’equips informàtics, identifi-

cant i descrivint les característiques i 

finalitat dels dispositius i les tecno-

logies que la configuren. 

 

       

BL1.4 Compartir recursos en una 

xarxa local per a la comunicació en-

tre equips informàtics 

       

BL2.1 Crear continguts digitals amb 

sentit estètic utilitzant aplicacions 

informàtiques que permeten la ma-

quetació, manipulació, el processa-

ment, la captura, la integració i l’or-

ganització de la informació per a la 

realització de tasques en diferents 

contextos, la seua publicació i expo-

sició oral. 

       

BL3.1 Adoptar hàbits i conductes de 

seguretat activa i passiva i d’ús res-

ponsable en la protecció de dades, en 

la interacció de la xarxa i en l’inter-

canvi d’informació. 
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BL4.1 Elaborar, individualment i de 

forma cooperativa, continguts digi-

tals amb ferramentes web i en la pro-

ducció de pàgines web emprant els 

estàndards de publicació adequats i 

publicar-los seleccionant els drets 

dels materials 

       

BL5.1 Accedir a continguts digitals 

seleccionant el format i l’aplicació 

multiplataforma adequats i sincro-

nitzar-los entre dispositius 

       

BL5.2 Participar en comunitats vir-

tuals i xarxes socials intercanviant 

informació amb sentit crític i desen-

rotllant conductes respectuoses i que 

protegisquen a l’individu per a man-

tindre relacions personals i professi-

onals 

       

BL5.3 Compartir continguts digitals 

per mitjà d’hiperenllaços i publicar-

los en canals de distribució multimè-

dia, realitzant comentaris amb sentit 

crític. 

       

BL6.1. Interpretar textos orals del ni-

vell educatiu procedents de fonts di-

verses utilitzant els estratègies de 

comprensió oral per a obtindre infor-

mació i aplicar-la en la reflexió sobre 

el contingut, l’ampliació dels seus 

coneixements i la realització de tas-

ques d’aprenentatge. 

       

BL6.2. Expressar oralment textos 

prèviament planificats, de l’àmbit 

personal, acadèmic, social o profes-

sional, amb una pronunciació clara, 

aplicant els normes de la prosòdia i 

la correcció gramatical del nivell 

educatiu i ajustats als propietats tex-

tuals de cada tipus i situació comuni-

cativa, per a transmetre de forma or-

ganitzada els seus coneixements 

amb un llenguatge no discriminatori. 
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BL6.3. Participar en intercanvis co-

municatius de l’àmbit personal, aca-

dèmic, social o professional aplicant 

els estratègies lingüístiques i no lin-

güístiques del nivell educatiu prò-

pies de la interacció oral utilitzant un 

llenguatge no discriminatori. 

       

BL6.4. Reconéixer la terminologia 

conceptual de l’assignatura i del ni-

vell educatiu i utilitzar-la correcta-

ment en activitats orals i escrites 

d’àmbit personal, acadèmic, social o 

professional. 

       

BL6.5. Llegir textos de formats di-

versos i presentats en suport paper i 

digital, utilitzant els estratègies de 

comprensió lectora del nivell educa-

tiu per a obtindre informació i apli-

car-la en la reflexió sobre el contin-

gut, l’ampliació dels seus coneixe-

ments i la realització de tasques 

d’aprenentatge. 

       

BL6.6. Escriure textos d’àmbit per-

sonal, acadèmic, social o professio-

nal en diversos formats i suports, 

cuidant els seus aspectes formals, 

aplicant les normes de correcció or-

togràfica i gramatical del nivell edu-

catiu i ajustats als propietats textuals 

de cada tipus i situació comunica-

tiva, per a transmetre de forma orga-

nitzada els seus coneixements amb 

un llenguatge no discriminatori. 

       

BL6.7. Buscar i seleccionar informa-

ció en diverses fonts de forma con-

trastada i organitzar la informació 

obtinguda per mitjà de diversos pro-

cediments de síntesi 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 proce-

dència. 
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BL6.8. Realitzar de forma eficaç tas-

ques o projectes, tindre iniciativa per 

a emprendre i proposar accions sent 

conscient dels seues fortaleses i de-

bilitats, mostrar curiositat i interés 

durant el seu desenrotllament i ac-

tuar amb flexibilitat buscant soluci-

ons alternatives. 

       

BL6.9. Planificar tarees o projectes, 

individuals o col·lectius, fent una 

previsió de recursos i temps ajustada 

als objectius proposats, adaptar-ho a 

canvis i imprevistos transformant els 

dificultats en possibilitats, avaluar 

amb ajuda de guies el procés i el pro-

ducte final i comunicar de forma per-

sonal els resultats obtinguts. 

       

BL6.10. Buscar i seleccionar infor-

mació sobre els entorns laborals, 

professions i estudis vinculats amb 

els coneixements del nivell educatiu, 

analitzar els coneixements, habilitats 

i competències necessaris per al seu 

desenrotllament i comparar-los amb 

les seues pròpies aptituds i interessos 

per a generar alternatives davant de 

la presa de decisions vocacional. 

       

BL6.11. Participar en equips de tre-

ball per a aconseguir metes comunes 

assumint diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat, recolzar companys i 

companyes demostrant empatia i re-

coneixent els seues aportacions i uti-

litzar el diàleg igualitari per a resol-

dre conflictes i discrepàncies. 
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4. Continguts.  

Bloc 1: Equips informàtics, sistemes operatius i xarxes.  

CONTINGUTS  CRITERIS COMP. 

● Estructura de directoris del sis-
tema d’arxius. 

● Operacions d’organització sobre 
carpetes i arxius. 

● Configuració de l’entorn del sis-
tema operatiu. 

● Instal·lació, configuració, actua-
lització i eliminació d’aplicacions 
informàtiques. 

● Ús de ferramentes administrati-
ves del sistema operatiu. 

● Resolució de problemes co-
muns en la configuració del sis-
tema operatiu i de les aplicaci-
ons. 

BL1.2. Gestionar la configuració i personalit-

zació del sistema operatiu, l’organització de la 

informació i la instal·lació, eliminació i actua-

lització de programari de propòsit general, del 

sistema operatiu i de ferramentes comunes de 

seguretat per al manteniment i ús dels equips 

informàtics. 

CD 

 

      

● Xarxa d’ordinadors. Tipus de 
xarxes. 

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

● Els dispositius físics en la comu-
nicació entre equips. El commu-
tador, el punt d’accés i l’encami-
nador. 

● Interacció dels dispositius d’una 
xarxa. 

 

      
BL1.3. Analitzar l’organització d’una xarxa 
d’equips informàtics, identificant i descri-
vint les característiques i finalitat dels dis-
positius i les tecnologies que la configuren. 
 

   
CMCT 

CD 

      

● Ús d’aplicacions de comunicació 
entre equips informàtics. Com-
partició de recursos en xarxes lo-
cals i internet. Polítiques de se-
guretat en l’accés a recursos 
compartits en xarxes locals. 

 

      
TIC.BL1.4. Compartir recursos en una 

xarxa local per a la comunicació entre 
equips informàtics. 
 

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

CONTINGUTS CRITERIS COMP. 

● Planificació, individual o de forma cooperativa, en l’ela-

boració de continguts digitals. 

● Elaboració, formatat i impressió de documents de text. 

Síntesi de la informació en un document de text amb co-

herència i cohesió, adequant l’estructura i l’estil a la seua 

tipologia. Ús de plantilles. Inserció i manipulació de gràfi-

ques, títols artístics, dibuixos i altres elements gràfics. In-

serció i maquetació de taules. Creació i ús d’estils. Ge-

neració 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. Inser-

ció de distints tipus de dades i realització de fórmules 

senzilles. Aplicació de format en les cel·les. Ús de funci-

ons matemàtiques, lògiques, estadístiques i altres tipus 

de funcions. Format condicional. Selecció del gràfic se-

gons la seua finalitat. Creació de gràfics: de columnes, 

de barres, de línies i circulars. Integració de gràfics i tau-

les de dades en altres aplicacions. 

● Elaboració de bases de dades senzilles. Gestió de tau-

les. La clau primària i la clau aliena. Inserció de regis-

tres. Relacions entre taules. Disseny de consultes senzi-

lles 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 ex-

posició de presentacions multimèdia. 

● Integració entre ferramentes que processen distints tipus 

de produccions digitals: documents de text, fulls de càl-

cul, 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 dis-

curs amb el llenguatge corporal. Estratègies per a donar 

resposta a les preguntes plantejades per l’audiència. 

BL2.1. Crear con-
tinguts digitals amb 
sentit estètic utilit-
zant aplicacions in-
formàtiques que 
permeten la maque-
tació, la manipula-
ció, el processa-
ment, la captura, la 
integració i l’organit-
zació d’informació 
per a la realització 
de tasques en diver-
sos contextos, la 
seua publicació i ex-
posició oral. 

CAA 
CD 

CEC 
CMCT 
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Bloc 3: Seguretat informàtica i ètica. 
 

CONTINGUTS CRITERIS COMP. 

 

● Ferramentes de seguretat. L’antivirus. El ta-

llafocs. El programari antiespia. 

● La protecció de les dades de caràcter perso-

nal. 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 ne-

tiqueta. La suplantació de la identitat. Siste-

mes d’identificació en la xarxa. El certificat i 

la firma digital. El DNI electrònic. Generació 

de contrasenyes segures. Mètodes de pro-

tecció passius de les dades i en l’intercanvi 

d’informació 

 
BL3.1. Adoptar hàbits i conduc-

tes de seguretat activa i pas-
siva i d’ús responsable en la 
protecció dels sistemes infor-
màtics, en la protecció de da-
des, en la interacció en la xarxa 
i en l’intercanvi d’informació. 

 

 
CSC 
CD 

 

Bloc 4: Publicació i difusió de continguts 
CONTINGUTS CRITERIS COMP. 

● Llenguatges i programari de disseny de pàgi-

nes web. 

● Disseny i publicació de pàgines web. El llen-

guatge HTML. Etiquetes de format i estruc-

tura. 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 incloguen text, imatges, objectes embe-

guts, enllaços i elements multimèdia. Siste-

mes de categorització de continguts: taxono-

mies 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 contin-

guts digitals. Programari propietari i progra-

mari lliure. 

BL4.1. Elaborar, individualment 
i de forma cooperativa, contin-
guts digitals en ferramentes de 
la web i en la producció de pà-
gines web emprant els estàn-
dards de publicació adequats i 
publicar-los seleccionant els 
drets dels materials. 

CD 
CCA 
CSC 
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Bloc 5: Internet i xarxes socials. 
 

CONTINGUTS CRITERIS COMP. 

● Accés a continguts digitals des de diversos 

dispositius. Formats d’arxiu oberts i tancats. 

Formats estàndard. Accés multiplataforma. 

Sincronització de continguts digitals entre di-

versos dispositius. 

BL5.1. Accedir a continguts di-

gitals seleccionant el format i 
l’aplicació multiplataforma ade-
quada i sincronitzar-los entre 
diversos dispositius 

CD 

● Tipus, finalitat i característiques de comuni-

tats virtuals: xarxes socials, entorns virtuals 

d’aprenentatge, portals web socials, etc. Ti-

pus de xarxes socials segons la seua finali-

tat. Hàbits i conductes adequades en l’inter-

canvi d’informació, en la participació i en la 

relació amb altres persones a través de xar-

xes socials i altres comunitats virtuals. El ci-

berassetjament. Hàbits i conductes per a fil-

trar la font d’informació més completa i com-

partir-la amb persones amb els mateixos in-

teressos en xarxes socials i altres comunitats 

virtuals. 

BL5.2. Participar en comunitats 

virtuals i xarxes socials inter-
canviant informació amb sentit 
crític i desenrotllant conductes 
respectuoses i que protegis-
quen a l’individu per a mantin-
dre relacions personals i pro-
fessionals. 

CD 
CSC 

● Publicació d’informació en canals de distribu-

ció de continguts multimèdia. Compartició 

per mitjà d’hiperenllaços dels continguts pu-

blicats. Hàbits i conductes per al comentari i 

discussió amb sentit crític de continguts pu-

blicats en mitjans digitals. 

BL5.3. Compartir continguts di-
gitals per mitjà d’hiperenllaços i 
publicar-los en canals de distri-
bució multimèdia, realitzant co-
mentaris amb sentit crític. 

CD 

 

5. Unitats didàctiques.  

a) Organització de les unitats didàctiques. 

Bloc 1: Equips informàtics, sistemes operatius i xarxes. 

● Unitat 1. Equips informàtics. 

-Representació digital de la informació. 

-Equips informàtics. 

-Dispositius perifèrics. 

 

● Unitat 2. Sistemes operatius. 

-Sistemes operatius. 

-Estructures d’emmagatzematge. 

-Instal·lació de Windows. 

-Instal·lació d’Ubuntu. 

-Entorn dels sistemes operatius. 

-Configuració de l’entorn del sistema operatiu. 

-Gestió de programes. 
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● Unitat 3. Xarxes informàtiques 

-Xarxes informàtiques. 

-Accés a la xarxa Internet. 

-Xarxes locals. 

-Configuració d’una xarxa. 

-Configuració d’un router wifi. 

-Dispositius mòbils interconnectats. 

-Gestió d’usuaris i permisos. 

-Compartir recursos. 

-Xarxes virtuals. 

 

Bloc 2: Organització, disseny i producció d’informació digital. 

● Unitat 4. Producció ofimàtica. 

-Aplicacions de l’ofimàtica. 

-Edició de documents. 

-Utilització d’imatges. 

-Maquetació de documents. 

-Fulls de càlcul. 

-Anàlisi i gestió de dades. 

-Presentacions. 

-Presentacions en la xarxa. 

-Integració d’aplicacions. 

-Fonts i ús del contingut. 

 

● Unitat 5. Bases de dades. 

-Bases de dades. 

-Treballar amb bases de dades. 

-Agregar i modificar dades. 

-Organitzar i buscar dades. 

-Crear taules. 

-Treballar amb unes quantes taules. 

- Consultes. 

-Treballar amb consultes. 

-Consultes amb diversos criteris. 

- Formularis. 

- Informes. 

-Modificar formularis i informes. 

 

● Unitat 6. Producció multimèdia. 

-Creacions multimèdia. 

-Imatge digital. 

-Edició gràfica i formats d’imatges. 

-Paràmetres de les fotografies digitals. 

-Retoc fotogràfic. 

- Fotomuntatge. 

-So digital. 

-Edició de so. 
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-So en la web. 

-Vídeo digital i ferramentes d’autor. 

-Produccions digitals amb Windows Movie Maker. 

-Produccions digitals amb OpenShot Vídeo Editor. 

-Difusió de continguts multimèdia. 

 

Bloc 3: Seguretat informàtica i ètica. 

● Unitat 7. Seguretat informàtica. 

-Seguretat informàtica. 

-Amenaces. 

-Protecció del sistema informàtic. 

-Protecció de dades personals. 

-Identitat digital. 

-Protecció de la informació. 

-Riscos de seguretat en les comunicacions. 

 

Bloc 4: Publicació i difusió de continguts. 

● Unitat 8. Publicació de continguts en la web. 

-Accessibilitat i intercanvi d’informació. 

-Pàgines web. 

-Editors de pàgines web. 

-Crear pàgines web amb KompoZer. 

-Treballar amb pàgines web. 

-Taules en pàgines web. 

-Imatges en pàgines web. 

-Enllaços en pàgines web. 

-Llenguatge HTML en pàgines web. 

-Fulls d’estil en pàgines web. 

 

Bloc 5: Internet i xarxes socials. 

● Unitat 9. Internet i xarxes socials. 

-Continguts en la web 2.0. 

-Edició de documents en la web 2.0. 

-Creació de formularis en la web 2.0. 

-Publicació de presentacions i vídeos en la web 2.0. 

-Emmagatzematge en el núvol. 

-Edició de wikis. 

-Publicació de blogs. 

-Disseny online d’un lloc web. 

-Xarxes socials. 

 

Bloc 6: Elements transversals a l’assignatura. 

    Este bloc com a tal no té cap unitat didàctica específica. Es treballa en la resta d’unitats didàctiques 

junt amb els continguts específics de cada unitat. 
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b) Distribución temporal de las unidades didácticas. 

 

1a avaluació Unitat 1. Equips informàtics. 

Unitat 2. Sistemes operatius. 

Unitat 4. Producció ofimàtica. 

2a avaluació Unitat 3. Xarxes informàtiques. 

Unitat 5. Bases de dades. 

Unitat 6. Producció multimèdia. 

3a avaluació Unitat 7. Seguretat informàtica. 

Unitat 8. Publicació de continguts en la web. 

Unitat 9. Internet i xarxes socials. 

 

 

7. Avaluació.  

a) Criteris d'avaluació  
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Blocs CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS D’ÈXIT CCLV 

1 

4º.TIC.BL1.1. Analitzar l'arquitectura d'un equip 

informàtic, identificant els components físics i pe-

rifèrics i descrivint les seues característiques i 

procediments de connexió per a la seua aplicació 

en un entorn quotidià. 

4º.TIC.BL1.1.1. Analitza l'arquitectura d'un equip 

informàtic, identificant els components físics de 

processament, d'emmagatzematge i els perifèrics 

d'entrada i eixida, descrivint les seues caracterís-

tiques i procediments de connexió i convertint en-

tre les unitats de mesura de la capacitat d'emma-

gatzematge i de velocitat de transmissió de da-

des. 

CMCT 

  

4º.TIC.BL1.1.2. Analitza l'arquitectura d'un equip 

informàtic, descrivint les característiques funcio-

nals dels dispositius que ho componen per a la 

resolució de problemes tècnics senzills en en-

torns quotidians. 

CD 

 

4º.TIC.BL1.2. Gestionar la configuració i perso-

nalització del sistema operatiu, l'organització de 

la informació i la instal·lació, eliminació i actualit-

zació de programari de propòsit general, del sis-

tema operatiu i de ferramentes comunes de se-

guretat per al manteniment i ús dels equips infor-

màtics. 

4º.TIC.BL1.2.1. Gestiona l'organització de la in-

formació, per mitjà d'operacions bàsiques sobre 

arxius i carpetes, per al manteniment dels equips 

informàtics i la resolució de problemes comuns en 

el seu ús quotidià. 

CD 

  

4º.TIC.BL1.2.2. Gestiona la configuració del sis-

tema operatiu per mitjà de la utilització de ferra-

mentes administratives i la personalització del 

seu entorn per al manteniment dels equips infor-

màtics i la resolució de problemes comuns en el 

seu ús quotidià. 

CD 

  

4º.TIC.BL1.2.3. Gestiona la instal·lació, elimina-

ció i actualització de programari de propòsit ge-

neral, del sistema operatiu i de ferramentes de 

seguretat per al manteniment dels equips infor-

màtics i la resolució de problemes comuns en el 

seu ús quotidià. 

CD 

 

4º.TIC.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. 

4º.TIC.BL1.3.1. Analitza l'organització d'una 

xarxa d'equips informàtics, identificant i descrivint 

les tecnologies que la configuren i les caracterís-

tiques i finalitat del commutador, dels punts d'ac-

cés, de l'encaminador i d'altres dispositius d'inter-

connexió, explicant com interactuen entre ells. 

CMCT 

  

4º.TIC.BL1.3.2. Analitza l'organització d'una 

xarxa d'equips informàtics, descrivint la finalitat 

dels dispositius que la configuren, per a la resolu-

ció de problemes tècnics senzills en entorns quo-

tidians. 

CD 
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4º.TIC.BL1.4. Compartir recursos en una xarxa 

local per a la comunicació entre equips informà-

tics. 

4º.TIC.BL1.4.1 Compartix recursos en una xarxa 

local per a la comunicació entre equips informà-

tics, establint permisos de lectura i/o escriptura 

sobre els recursos compartits així com altres po-

lítiques de seguretat. 

CD 

2 

4º.TIC.BL2.1. Crear continguts digitals amb sen-

tit estètic utilitzant aplicacions informàtiques que 

permeten la maquetació, la manipulació, el pro-

cessament, la captura, la integració i l'organitza-

ció d'informació per a la realització de tasques en 

diversos contextos, la seua publicació i exposició 

oral. 

4º.TIC.BL2.1.1. Planifica el procés de creació de 

continguts digitals, individualment o de forma co-

operativa, per mitjà de l'establiment de l'objectiu 

que es perseguix així com del pla d'acció per a 

aconseguir-ho, la supervisió i avaluació del pro-

cés d'elaboració i la gestió del propi aprenen-

tatge. 

CAA 

  

4º.TIC.BL2.1.2. Crega documents de text amb 

sentit estètic utilitzant aplicacions informàtiques 

que permeten la maquetació i la integració d'in-

formació per a la realització i publicació de tas-

ques en contextos personals, acadèmics, socials 

o professionals. 

CD 

  

4º.TIC.BL2.1.3. Crega distints tipus d'imatges i 

continguts d'àudio i vídeo digital amb sentit estè-

tic utilitzant aplicacions informàtiques que perme-

ten la captura, la manipulació i la integració d'in-

formació per a la realització de tasques en con-

textos personals, acadèmics, socials o professio-

nals. 

CD 

  

4º.TIC.BL2.1.4. Crega distints tipus d'imatges i 

continguts d'àudio i vídeo digital amb sentit estè-

tic utilitzant tècniques i recursos digitals per a ex-

pressar i comunicar idees, experiències i emoci-

ons pròpies, i integrant-los en tasques realitza-

des en contextos personals, acadèmics, socials 

o professionals. 

CEC 

  

4º.TIC.BL2.1.5. Crega presentacions amb sentit 

estètic utilitzant aplicacions informàtiques que 

permeten la  integració i l'organització d'informa-

ció per a la publicació o l'exposició oral de tas-

ques realitzades en contextos personals, acadè-

mics, socials o professionals. 

CD 

  

4º.TIC.BL2.1.6. Crega fulls de càlcul utilitzant 

aplicacions informàtiques que permeten el pro-

cessament d'informació per a la realització i pu-

blicació de tasques en  contextos personals, aca-

dèmics, socials o professionals. 

CD 
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4º.TIC.BL2.1.7. Crega fulls de càlcul utilitzant 

aplicacions informàtiques que permeten la reso-

lució de problemes  contextualitzats en diversos 

àmbits per mitjà de la utilització de models mate-

màtics adequats per a descriure'ls. 

CMCT 

  

4º.TIC.BL2.1.8. Crega bases de dades utilitzant 

aplicacions informàtiques que permeten la  orga-

nització d'informació per a la realització i publica-

ció de tasques en contextos personals, acadè-

mics, socials o professionals. 

CD 

3 

4º.TIC.BL3.1. Adoptar hàbits i conductes de se-

guretat activa i passiva i d'ús responsable en la 

protecció dels sistemes informàtics, en la protec-

ció de dades, en la interacció en la xarxa i en l'in-

tercanvi d'informació. 

4º.TIC.BL3.1.1. Adopta hàbits i conductes de se-

guretat activa i passiva i d'ús responsable en la 

interacció en la xarxa i en l'intercanvi d'informa-

ció, com l'aplicació de normes de netiqueta, el co-

neixement dels sistemes d'identificació segura, la 

generació de contrasenyes segures, etc., i en la 

protecció de les dades personals. 

CSC 

  

4º.TIC.BL3.1.2. Adopta hàbits i conductes de se-

guretat activa i passiva i d'ús responsable en la 

protecció dels sistemes informàtics, per mitjà de 

l'ús de ferramentes i estratègies de seguretat, 

com l'antivirus o el tallafocs. 

CD 

4 

4º.TIC.BL4.1. Elaborar, individualment i de forma 

cooperativa, continguts digitals en ferramentes 

de la Web i en la producció de pàgines Web em-

prant els estàndards de publicació adequats i pu-

blicar-los seleccionant els drets dels materials. 

4º.TIC.BL4.1.1. Elabora, individualment i de 

forma cooperativa, continguts digitals en ferra-

mentes de la Web emprant els estàndards de pu-

blicació adequats. 

CD 

  

4º.TIC.BL4.1.2. Elabora, individualment i de 

forma cooperativa, continguts digitals en la pro-

ducció de pàgines Web emprant els estàndards 

de publicació adequats. 

CD 

  

4º.TIC.BL4.1.3. Elabora, individualment i de 

forma cooperativa, continguts digitals en ferra-

mentes de la Web i en la producció de pàgines 

Web organitzant i gestionant el  propi aprenen-

tatge i el del grup, per mitjà de diverses estratè-

gies com l'ocupació de  sistemes de categoritza-

ció de continguts. 

CAA 

  

4º.TIC.BL4.1.4. Elabora de forma cooperativa 

continguts digitals en ferramentes de la Web i en 

la producció de pàgines Web adoptant conductes 

responsables en l'intercanvi i publicació d'infor-

mació, i establint una comunicació constructiva, 

apreciant la diversitat de valors i respectant les 

diferències en la interacció amb el grup. 

CSC 
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4º.TIC.BL4.1.5. Publica continguts digitals selec-

cionant els drets dels materials. 
CD 

5 

4º.TIC.BL5.1. Accedir a continguts digitals selec-

cionant el format i l'aplicació multiplataforma ade-

quada i sincronitzar-los entre diversos disposi-

tius. 

4º.TIC.BL5.1.1. Accedix a continguts digitals se-

leccionant el format i l'aplicació multiplataforma 

adequada. 
CD 

  

4º.TIC.BL5.1.2. Sincronitza continguts digitals se-

leccionant el format i l'aplicació multiplataforma 

adequada. 
CD 

 

4º.TIC.BL5.2. Participar en comunitats virtuals i 

xarxes socials intercanviant informació amb sen-

tit crític i desenrotllant conductes respectuoses i 

que protegisquen a l'individu per a mantindre re-

lacions personals i professionals. 

4º.TIC.BL5.2.1. Participa en comunitats virtuals i 

xarxes socials intercanviant informació amb sentit 

crític i desenrotllant conductes respectuoses i que 

protegisquen a l'individu per a mantindre relaci-

ons personals i professionals. 

CD 

CSC 

 

4º.TIC.BL5.3. Compartir continguts digitals per 

mitjà d'hiperenllaços i publicar-los en canals de 

distribució multimèdia, realitzant comentaris amb 

sentit crític. 

4º.TIC.BL5.3.1. Compartix continguts digitals per 

mitjà d'hiperenllaços. 
CD 

  

4º.TIC.BL5.3.2. Publica continguts digitals en ca-

nals de distribució multimèdia, realitzant comen-

taris amb sentit crític. 
CD 

6 

4º.TIC.BL6.1. Interpretar textos orals del nivell 

educatiu procedents de fonts diverses utilitzant 

les estratègies de Comprensió oral per a obtindre 

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el con-

tingut, l'ampliació dels seus coneixements i la re-

alització de tasques d'aprenentatge. 

4º.TIC.BL6.1.1. Interpreta textos orals del nivell 

educatiu procedents de fonts diverses utilitzant 

les estratègies de Comprensió oral per a obtindre 

informació i aplicar-la en la reflexió sobre el con-

tingut, l'ampliació dels seus coneixements i la re-

alització de tasques d'aprenentatge. 

CCLI 

CAA 

 

4º.TIC. BL6.2. Expressar oralment textos prèvia-

ment planificats, de l'àmbit personal, acadèmic, 

social o professional, amb una pronunciació 

clara, aplicant les normes de la prosòdia i la cor-

recció gramatical del nivell educatiu i ajustats a 

les propietats textuals de cada tipus i situació co-

municativa, per a transmetre de forma organit-

zada els seus coneixements amb un llenguatge 

no discriminatori. 

4º.TIC.BL6.2.1. Expressa oralment textos prèvia-

ment planificats, de l'àmbit personal, acadèmic, 

social o professional, amb una pronunciació 

clara, aplicant les normes de la prosòdia i la cor-

recció gramatical del nivell educatiu i ajustats a 

les propietats textuals de cada tipus i situació co-

municativa, per a transmetre de forma organit-

zada els seus coneixements amb un llenguatge 

no discriminatori. 

CCLI 

CAA 

 

4º.TIC.BL6.3. Participar en intercanvis comuni-

catius 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 discri-

minatori. 

4º.TIC.BL6.3.1. Participa en intercanvis comuni-

catius de l'àmbit personal, acadèmic, social o pro-

fessional aplicant les estratègies lingüístiques i no 

lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la in-

teracció oral utilitzant un llenguatge no discrimi-

natori. 

CCLI 

CAA 
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4º.TIC.BL6.4. Reconéixer la terminologia con-

ceptual de l'assignatura i del nivell educatiu i uti-

litzar-la correctament en activitats orals i escrites 

de l'àmbit personal, acadèmic, social o professi-

onal. 

4º.TIC.BL6.4.1. Reconeix la terminologia concep-

tual de l'assignatura i del nivell educatiu. 

  

CCLI 

  

4º.TIC.BL6.4.2. Utilitza la terminologia correcta-

ment en activitats orals i escrites de l'àmbit per-

sonal, acadèmic, social o professional. 

CCLI 

CAA 

 

4º.TIC.BL6.5. Llegir textos de formats diversos i 

presentats en suport paper i digital, utilitzant les 

estratègies de comprensió lectora del nivell edu-

catiu per a obtindre informació i aplicar-la en la 

reflexió sobre el contingut, l'ampliació dels seus 

coneixements i la realització de tasques d'apre-

nentatge. 

4º.TIC.BL6.5.1. Llig textos de formats diversos i 

presentats en suport paper i digital, utilitzant les 

estratègies de comprensió lectora del nivell edu-

catiu per a obtindre informació i aplicar-la en la 

reflexió sobre el contingut, l'ampliació dels seus 

coneixements i la realització de tasques d'apre-

nentatge. 

CCLI 

CAA 

 

4º.TIC.BL6.6. Escriure textos de l'àmbit personal, 

acadèmic, social o professional en diversos for-

mats i suports, cuidant els seus aspectes for-

mals, aplicant les normes de correcció ortogrà-

fica i gramatical del nivell educatiu i ajustats a les 

propietats textuals de cada tipus i situació comu-

nicativa, per a transmetre de forma organitzada 

els seus coneixements amb un llenguatge no dis-

criminatori. 

4º.TIC.BL6.6.1. Escriu textos de l'àmbit personal, 

acadèmic, social o professional en diversos for-

mats i suports, cuidant els seus aspectes formals, 

aplicant les normes de correcció ortogràfica i gra-

matical del nivell educatiu i ajustats a les propie-

tats textuals de cada tipus i situació comunicativa, 

per a transmetre de forma organitzada els seus 

coneixements amb un llenguatge no discrimina-

tori. 

CCLI 

CAA 

 

4º.TIC.BL6.7. Buscar i seleccionar informació en 

diverses fonts de forma contrastada i organitzar 

la informació obtinguda per mitjà de diversos pro-

cediments de síntesi o presentació dels contin-

guts; per a ampliar els seus coneixements i ela-

borar textos de l'àmbit personal, acadèmic, social 

o professional i del nivell educatiu, citant adequa-

dament la seua procedència. 

4º.TIC.BL6.7.1. Busca informació en diverses 

fonts per a ampliar els seus coneixements citant 

adequadament la seua procedència. 

CAA 

  

4º.TIC.BL6.7.2. Selecciona informació en diver-

ses fonts de forma contrastada per a elaborar tex-

tos de l'àmbit personal, acadèmic, social o profes-

sional i del nivell educatiu, citant adequadament 

la seua procedència. 

CCLI 

CAA 

  

4º.TIC.BL6.7.3. Organitza la informació obtin-

guda en una busca per mitjà de diversos procedi-

ments de síntesi o presentació dels continguts. 
CAA 
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4º.TIC.BL6.8. Realitzar de forma eficaç tasques 

o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i 

proposar accions sent conscient de les seues 

fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés 

durant el seu desenrotllament i actuar amb flexi-

bilitat buscant solucions alternatives. 

4º.TIC.BL6.8.1. Realitza de forma eficaç tasques 

o projectes. 

SIEE 

  

4º.TIC.BL6.8.2. Té iniciativa per a emprendre i 

proposar accions sent conscient de les seues for-

taleses i debilitats. 
SIEE 

  

4º.TIC.BL6.8.3. Mostra curiositat i interés durant 

el desenrotllament de tasques o projectes. 
SIEE 

  

4º.TIC.BL6.8.4. Actua amb flexibilitat buscant so-

lucions alternatives. 
SIEE 

 

4º.TIC.BL6.9. Planificar tasques o projectes, in-

dividuals o col·lectius, fent una previsió de recur-

sos i temps ajustada als objectius proposats, 

adaptar-ho a canvis i imprevistos transformant 

les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda 

de guies el procés i el producte final i comunicar 

de forma personal els resultats obtinguts. 

4º.TIC.BL6.9.1. Planifica tasques o projectes, in-

dividuals o col·lectius, fent una previsió de recur-

sos i temps ajustada als objectius proposats. 
SIEE 

  

4º.TIC.BL6.9.2. Adapta la previsió a canvis i im-

previstos transformant les dificultats en possibili-

tats. 
SIEE 

  

4º.TIC.BL6.9.3. Avalua amb ajuda de guies el 

procés i el producte final de tasques o projectes. 
SIEE 

  

4º.TIC.BL6.9.4. Comunica de forma personal els 

resultats obtinguts de tasques o projectes. 
SIEE 

 

4º.TIC.BL6.10. Buscar i seleccionar informació 

sobre els entorns laborals, professions i estudis 

vinculats amb els coneixements del nivell educa-

tiu, analitzar els coneixements, habilitats i com-

petències necessàries per al seu desenrotlla-

ment i comparar-les amb les seues pròpies apti-

tuds i interessos per a generar alternatives da-

vant de la presa de decisions vocacional. 

4º.TIC.BL6.10.1. Busca i selecciona informació 

sobre els entorns laborals, professions i estudis 

vinculats amb els coneixements del nivell educa-

tiu. 
SIEE 

 

 4º.TIC.BL6.10.2. Analitza els coneixements, ha-

bilitats i competències necessàries per al desen-

rotllament de les professions i estudis vinculats 

amb els coneixements del nivell educatiu. 

SIEE 
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4º.TIC.BL6.10.3. Compara els coneixements, ha-

bilitats i competències de les professions i estudis 

vinculats amb les seues pròpies aptituds i interes-

sos per a generar alternatives davant de la presa 

de decisions vocacional. 

SIEE 

 

4º.TIC.BL6.11. Participar en equips de treball per 

a aconseguir metes comunes assumint diversos 

rols amb eficàcia i responsabilitat, recolzar com-

panys i companyes demostrant empatia i reco-

neixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg 

igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 

4º.TIC.BL6.11.1. Participa en equips de treball 

per a aconseguir metes comunes assumint diver-

sos rols amb eficàcia i responsabilitat. 

SIEE 

CAA 

CSC 

  

4º.TIC.BL6.11.2. Recolza a companys i compa-

nyes demostrant empatia i reconeixent les seues 

aportacions. 

  

CSC 

CAA 

  

4º.TIC.BL6.11.3. Utilitza el diàleg igualitari per a 

resoldre conflictes i discrepancias. 
CSC 

 

b) Instruments d'avaluació. 

 

● Proves objectives 

○ Ítems de resposta tancada. 

○ Ítems de resposta construïda. 

● Qüestionaris. 

● Escales d'Observació: 

○ Escales d'actituds: d'acord, indiferent, desacord... 

○ Llistats de verificació (“llistes de confrontació”): fet, pendent, no treballa... 

○ Rúbriques 

■ Analítiques: nota per cada característica. 

■ Holístiques: nota al producte sencer. 

● Exercicis o projectes realitzats en classe. 

● Actitud i participació en les classes. 

  

c) Criteris de qualificació. 

 

Atenent als criteris d’avaluació i usant els instruments nomenats anteriorment, es qualificarà 

de la següent manera: 

 Conceptes 20% 

Mesurats amb les proves objectives i la correcció d’exercicis a classe de l'a-

lumnat. 

 Procediments 60% 

Mesurats amb les pràctiques desenvolupades tant de forma guiada com de forma 

autònoma i l' observació del saber fer i com es fa. 
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 Actitud 20% 

Mesurada amb l’observació directa de la relació amb els companys, la participa-

ció, l’interès per la matèria i el bon us dels recursos disponibles. 

d) Activitats de reforç i ampliació. 

 

El fet de que l'assignatura siga pràctica permet adaptar més fàcilment l'assignatura tant als 

alumnes que presenten dificultats com els que són d'altes capacitats. 

 

Els alumnes realitzen pràctiques i consulten el professor cada uns dels dubtes que sorgixen. 

D'esta manera, els alumnes amb més dificultats tenen una atenció més personalitzada per part 

del professor. 

 

A més de les explicacions individuals, en cas de detectar alumnes que tenen dificultats amb 

l'aprenentatge se'ls facilitaran activitats de reforç perquè puguen practicar els procediments 

ensenyats. També s'adaptarà la metodologia de manera que l'aprenentatge resulte més senzill 

per a l'alumne. 

 

En cas de detectar alumnes amb altes capacitats se'ls facilitaran activitats d'ampliació que am-

plien el coneixement de l'eina informàtica estudiada o fins i tot se'ls facilitaran continguts de 

temes informàtics que els interessen i que no es tracten a classe per obtindre el màxim rendi-

ment de les seves capacitats i evitar que s'avorreixin a classe. 

 

e) Procediments i instruments de recuperació. 

 

En cas de que el mes de juny no aproven el curs, podran presentar-se a la prova extraordinària. 

Prova extraordinària. 

Segons el departament, els criteris de recuperació seran: 

Conceptes: l'alumne haurà de presentar-se a una prova escrita dels conceptes que han sigut 

tractats al llarg del curs. 

Procediments: l'alumne haurà de presentar-se a una prova pràctica dels procediments que han 

sigut tractats al llarg del curs. 

Actitud: es considerarà actitud positiva la presentació a la prova extraordinària i la presentació 

del quadern d'activitat. 

 

Els percentatges que s'aplicaran per al càlcul de la nota final són: 

Conceptes: 30% 

Procediments: 70% 

Aquells alumnes que no recuperen l'àrea en la prova extraordinària, es considera que no assolit 

els objectius del curs i per tant han de repetir els curs. 
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8. Mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb ne-

cessitat de compensació educativa. 
L'Educació Secundaria Obligatòria perseguix dos finalitats fonamentals: oferir una formació 

bàsica comuna i crear les condicions que possibiliten una educació adequada a les necessitats 

i característiques específiques de cada alumne i alumna. La qual cosa es traduïx en una orde-

nació curricular integradora capaç d'oferir les mateixes oportunitats i experiències educatives 

a tot l'alumnat evitant desigualtats de qualsevol índole. 

 

Les mesures d'atenció a la diversitat que adoptarem estaran orientades a la consecució dels 

objectius de l'Educació Secundària Obligatòria per part de tot el seu alumnat i no suposaran, 

en cap cas, una discriminació que els impedisca aconseguir aquests objectius i la titulació cor-

responent. 

 

Després de supervisar el treball de cada alumne i alumna durant les primeres sessions i identi-

ficar l'alumnat que no pot aconseguir els objectius a través dels camins comuns a la resta de la 

classe, es tractarà que aconseguixen els objectius mínims de l'assignatura per mitjà d'una sèrie 

d'estratègies: 

 

● Adaptar o canviar la metodologia perquè siga més eficaç per a l'alumne. 

● Diferents ritmes de treball: alguns alumnes van més ràpids que altres. Per tant, es poden 

adaptar les activitats al ritme de l'alumne seleccionant més o menys activitats o aug-

mentant els temps d'entrega dels treballs o pràctiques. 

● Realitzar activitats de reforç que fonamenten l'aprenentatge. 

● Es poden aportar materials complementaris per a la consecució dels objectius del curs. 

● Disminuir la dificultat de les tasques a realitzar. 

● Priorització d'uns continguts i objectius determinats. 

● Realitzar adaptacions significatives. Estes adaptacions s'han de consensuar amb el de-

partament d'Orientació. 

9. Elements transversals 

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

La comprensió lectora és un factor fonamental per al desenvolupament personal de l'alumne i 

és imprescindible per a l'adquisició de nous aprenentatges. És evident que una part important 

del fracàs escolar es deu a les deficiències que presenten els alumnes respecte a la comprensió 

lectora pel que és fonamental fomentar la lectura en totes les assignatures. 

 

Per a fomentar la lectura es realitzaran les activitats següents: 

 

● Recopilació de publicacions en paper especialitzades en informàtica: revistes, manuals, 

llibres de divulgació, etc. Comparació i anàlisi de la literatura que s'empra en elles. 

● Visita a biblioteques virtuals; per exemple: 

● Comparació entre la lectura en suport tradicional (paper) i en suport electrònic (monitor, 

lector d'ebook, pantalla de dispositius mòbils, etc.). 

● Localització, emmagatzematge i lectura detallada de pàgines web de particular interés.  

● Recopilació de notícies i articles relacionats amb la unitat i posterior lectura i discussió 

d'alguns d'ells. 

● Anàlisi del disseny gràfic de distintes pàgines de llibres i revistes (trames, línies, tipo-

grafia, distribució de l'espai, etc.) i de com faciliten o dificulten la lectura. 

● Elaboració i lectura de guions de vídeo. 
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● Elaboració de relats curts, il·lustrats o recolzats en imatges, per a desenvolupar en deu 

diapositives. 

● Elaboració de vídeos on els alumnes recomanen un llibre als seus companys i els ani-

men a llegir-ho. 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació. 

La comunicació audiovisual fonamentalment es tracta en el currículum de 3r d'ESO en el bloc 

d'Organització, disseny i producció d'informació digital encara que també es veu en la unitat 

didàctica de producció de continguts de forma cooperativa ja que en eixos continguts s'intro-

duïxen elements gràfics i en el desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils ja que 

s'introduiran gràfics, sons i vídeos. 

 

L'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació és fonamental en esta assignatura ja 

que dominar estes tecnologies és el seu principal objectiu i temàtica. 

 

S'usen en tots els aspectes del procés d'ensenyança-aprenentatge: 

 

● El professor les utilitza durant les seues explicacions per mitjà de l'ús de l'ordinador i 

el projector. 

● Els apunts i els exercicis de classe són desenvolupats utilitzant eines informàtiques i 

s'emmagatzemen en l'aula virtual Moodle que és l'eina fonamental que utilitzen els 

alumnes durant les classes (substituïx el llibre tradicional i és molt més visual i interac-

tiu). 

● Els alumnes utilitzen els ordinadors per a realitzar els exercicis i projectes proposats i 

per a poder mirar la teoria. Per a realitzar eixes pràctiques s'han d'utilitzar les eines TIC 

i una vegada acabades les enviarà a l'aula virtual perquè el professor les puga corregir. 

L'ús d'Internet és fonamental quan es tracta d'eines online. 

● El professor corregix els exercicis i plasma la nota en l'aula virtual on els alumnes poden 

consultar-la. 

● La majoria d'exàmens es realitzen utilitzant l'ordinador. 

 

c) Emprenedoria. 
En l'actualitat un dels camps en què tenen especial importància les TIC és en la formació de 

l'esperit emprenedor entre l'alumnat tal com es reflectix en la competència clau sentit d'inicia-

tiva i esperit emprenedor que consistix en l'habilitat de transformar les idees en actes i que 

està relacionat amb la creativitat de transformar les idees en actes i que està relacionat amb 

l'habilitat per a planificar i gestionar projectes a fi d'aconseguir objectius. Les persones són 

conscients del context en què es situa el seu treball i poden aprofitar les ocasions que se'ls 

presenten. El sentit de la iniciativa i l'esperit d'empresa són el fonament per a l'adquisició de 

qualificacions i coneixements específics necessaris per a aquells que creen algun tipus d'acti-

vitat social o comercial o que contribuïxen a ella. Aquest esperit hauria de comportar així ma-

teix una conscienciació sobre els valors ètics i fomentar la bona governança. 

 

Així, l'acció de formació de l'esperit emprenedor entre l'alumnat es concreta en la nova llei per 

mitjà de l'establiment de criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables. L'articula-

ció d'esta competència s'incorpora a través dels blocs 1: Organització, disseny i producció de 

la informació digital, 3: Programació i sobretot per mitjà dels elements transversals de l'assig-

natura com resultat d'un procés social que els instal·la en les polítiques educatives. 
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Més concretament l'emprenedoria en l'assignatura de 3r d'ESO es tractarà quan l'alumne disse-

nye i programe una aplicació mòbil i utilitze la plataforma Goteig per a recaptar diners i poder 

allotjar-la en la Google Play. 

d) Educació cívica i constitucional. 

L'educació cívica i constitucional es tractarà plantejant pràctiques que tracten sobre problemà-

tiques socials i fomenten els valors constitucionals. 

També es tractaran en el clima de classe i les relacions entre els membres dels grups de treball. 

10. Avaluació de la pràctica docent i indicadors d'èxit. 

L'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge és una de les funcions del professorat 

segons la LOMCE. En el Reial decret 1105/2014 que regula el currículum bàsic de secundària 

s'estableix expressament en l'article 20: 
“Els professors avaluaran tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament 

i la seua pròpia pràctica docent, per al que establiran indicadors d'assoliment en les programa-

cions didàctiques.” 

És necessària l'avaluació perquè hi haja millora i l'autoavaluació de la pràctica docent és una 

estratègia necessària per al desenvolupament professional dels docents. 

Són múltiples els factors que incideixen en la pràctica educativa i en conseqüència que estan 

implicats en la seua millora. La selecció dels continguts, el tractament integrat dels mateixos, 

l'organització espacial i temporal, els materials i recursos didàctics, la vinculació o la proximitat 

entre les tasques i els interessos de l'alumnat, la funció social de les tasques, la diversitat de 

l'alumnat, els ritmes i maneres d'aprendre, l'organització del professorat per a donar resposta a 

tots aquests aspectes, el treball en equip, les altes expectatives o el foment del desig d'aprendre. 

Indicadors d'èxit 

En aquest apartat, proposarem una sèrie d'indicadors d'assoliment que ens serviran per a com-

provar el funcionament de la nostra programació i valorar la nostra pròpia actuació com a do-

cents. Seguidament dissenyarem un procediment (qüestionaris, rúbrica, enquestes als alumnes, 

etc) que ens permeta arreplegar les dades corresponents per a valorar la situació i poder propo-

sar i incorporar les mesures de millora que es consideren necessàries. 

Per a sistematitzar el treball, anem a establir una sèrie d'àmbits o dimensions a avaluar i elabo-

rar els indicadors d'assoliment per a cadascun d'ells. Les dimensions generals que arrepleguen 

i ordenen els àmbits de treball lligats a la pràctica docent es poden classificar en: 

● Programació 

● Diversitat 

● Activitats en l'aula 

● Avaluació 

Per a poder analitzar aquests aspectes principals o dimensions, anem a definir indicadors d'as-

soliment que ens permeten realitzar una anàlisi més significativa i pertinent de cadascun d'a-

quests àmbits de treball. 

● Programació  

○ Es consulta la programació al llarg del curs escolar. 

○ En programar es té en compte les opcions del context. 
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○ Es dóna a conèixer als alumnes els elements de la programació:  

 objectius, criteris d'avaluació i metodologia.  

○ S'elaboren les programacions pensant a treballar per competències. 

○ S'analitzen en profunditat els recursos didàctics i se seleccionen sobre la base 

de la seua idoneïtat. 

○ A l'inici cada unitat didàctica es revisa la distribució temporal de la programació 

i s'adapta en funció del temps d'avaluació restant. 

● Diversitat 

○ S'ha adaptat la programació a les característiques i necessitats de l'alumnat. 

○ Es demana a l'alumnat diferents produccions en funció de les seues caracterís-

tiques.  

○ Tant en els exàmens com en el treball de l'aula es treballen activitats de diferents 

nivells de dificultat.   

○ Es tenen en compte la diversitat en els agrupaments de classe. 

○ Es persegueix que els alumnes treballen en classe a un ritme adequat amb les 

activitats proposades tenint en compte els seus diferents característiques. 

 

● Activitats d'aula 

○ Es proposen exercicis que impulsen la comunicació (cercar informació, inter-

pretar-la, prendre decisions, crear, raonar, explicar als altres...)  

○ Es proposen activitats que contribuïsquen a l'aprenentatge autònom (cerca d'in-

formació complementària, treballs, recerques...). 

○ Les activitats i accions proposades tenen aquestes característiques: diverses, 

àmplies, de llarg recorregut, obliguen a pensar, permeten utilitzar recursos dife-

rents… 

○ L'alumnat és protagonista en la classe. 

○ Totes les activitats tenen un objectiu ben definit. 

○ S'empren diferents codis (verbals, siguen orals o escrits, gràfics, numèrics, au-

diovisuals, etc.) per a aconseguir l'objectiu de cada activitat 

○ Les activitats són aplicables a situacions comunes de l'activitat escolar. 

 

● Avaluació 

○ A l'inici de la unitat didàctica o del projecte, els alumnes coneixen els objectius 

didàctics, les competències que es van a desenvolupar, les activitats que faran i 

com es desenvoluparà l'avaluació. 

○ S'usen diferents activitats d'avaluació (exàmens, treballs individuals, treballs 

col·lectius, exposicions orals, portfolis, diaris d'aprenentatge, mapes conceptu-

als, debats...). 
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○ S'usen diversos instruments per a realitzar l'avaluació de l'alumnat (notes en el 

quadre del professor, rúbriques, escales d'observació, llistes d'acare, escales 

d'actituds, proves objectives...). 

○ Es tenen en compte les adaptacions realitzades en l'apartat de diversitat per a 

avaluar a través de diferents instruments si han aconseguit els objectius plante-

jats. 

○ Es relacionen els conceptes al llarg del curs per a evitar coneixements estancs. 

Instruments de recollida de dades 

Una vegada recopilats els indicadors d'assoliment, existeixen molts instruments per a realitzar 

la recollida de dades que ens permeten avaluar-los (qüestionaris, enquestes, rúbriques d'autoa-

valuació, etc). Es plantegen a continuació uns possibles qüestionaris en funció dels indicadors 

d'assoliment definits anteriorment. 

 

Programació 1 2 3 4 

1 Consulte la programació al llarg del curs i, en cas necessari, realitze i 

anote les modificacions. 

    

2 En confeccionar la programació tinc en compte les oportunitats que 

m'ofereix el context. 

    

3 Al començament de cada nova unitat o projecte, proporcione als alum-

nes tota la informació que necessiten (aspectes que anem a treballar, 

objectius, activitats, competències a desenvolupar, etc. ). 

    

4 Arreplegue de manera específica en la meua programació les compe-

tències clau i les relacione amb els continguts i els criteris d'avaluació. 

    

5 A l'hora d'elaborar la programació i les unitats didàctiques va analitzar 

els recursos didàctics disponibles i els seleccione sobre la base de la 

seua idoneïtat. 
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Diversitat 1 2 3 4 

1 Què faig per a conèixer la composició de la classe?     

 - Passar una prova al començament del curs escolar.     

 - Llegir els informes anteriors de cada alumne.     

 - Me la faciliten en les reunions del grup.     

2 La meua programació té en compte la diversitat de l'alumnat.     

3 Plantege activitats o projectes de diferent nivell en cada unitat i en cada 

examen. 

    

4 Tinc en compte la diversitat a l'hora d'organitzar la classe, de crear els 

grups, etc. 

    

 

 

Activitats d'aula 1 2 3 4 

1 Les activitats que propose són del següent tipus:     

 - Tancats, dirigits, del llibre, etc.     

 - Oberts, procedimentals, diversos, projectes, etc.     

 - Faciliten el treball cooperatiu.     

2 En la metodologia que aplique:     

 - Propose activitats per a facilitar l'aprenentatge autònom.     

 - Em base en les explicacions teòriques i/o en el llibre.     
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Avaluació 1 2 3 4 

1 Abans de començar amb una unitat o un projecte explique als alumnes què, 

amb quina freqüència i sobre la base de què avaluaré. 

    

2 Utilitze diferents tipus de proves (exàmens, treballs, exposicions, debats, 

portfolis, etc. ) 

    

3 Utilitze diversos instruments per a realitzar l'avaluació de l'alumnat.     

A més hauríem de passar una enquesta de la labor docent als alumnes al final de curs per a 

poder millorar en la nostra labor. Aquesta seria contestada pels alumnes de forma anònima i 

arreplegaria preguntes com: 

1- Què és el que més t'ha agradat del curs? 

2- Què és el que menys?Justifica la teua resposta 

3- Estàs d'acord amb la teua nota? En cas contrari justifica la teua resposta 

4- Canviaries l'ordre dels continguts impartits en les avaluacions? 

5- Has utilitzat l'après en el curs en altres matèries? Si la resposta és afirmativa posa un exemple 

6- Què contingut crees que el professor hauria de millorar per a fer-ho arribar millor als alum-

nes? 

7- Dels tipus d'activitats realitzades en classe (treballs, exposicions, debats, etc...) crees que hi 

ha alguna que no hauríem de seguir realitzant? En cas afirmatiu justifica la teua resposta. 

8- En conclusió, crees que el curs s'adapta a les teues expectatives inicials? 

Mesures de millora 

L'avaluació en l'educació sempre ha de ser un instrument de millora, les dades que s'obtinguen 

dels qüestionaris o de qualsevol altre instrument han de ser útils per a identificar les àrees de 

millora que ens permeten introduir canvis en la nostra programació didàctica per a adaptar-la 

millor a les necessitats dels alumnes. És més productiu que l'avaluació de la pràctica docent es 

realitze en determinats moments del curs escolar. Per exemple, en finalitzar cada unitat didàc-

tica, en acabar un projecte concret o en finalitzar cada trimestre. En cadascuna d'elles pots tenir 

objectius diferents i trobar diferents utilitats. Açò ens permetrà introduir millores en la labor 

docent al llarg del curs escolar, sense haver d'esperar al fet que aquest finalitze. 
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S I ELS OBJECTIUS DE L’ÀREA I ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ 
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11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

  

            Des del departament d’informàtica es realitzaran diferents activitats complementàries 

com es: 

-          Tractament digital d’activitats extraescolars 

-          Xerrades de caràcter informatiu sobre privacitat, bon ús d’Internet, etc. 
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Programació de Primer de Batxillerat 

Assignatura: Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 
1. Introducció. 

a) Justificació de la programació. 

b) Contextualització 

2. Objectius de l'etapa respectiva vinculats amb la matèria o l'àmbit. 

3. Competències. 

4. Continguts. 

5. Unitats didàctics. 

a) Organització de les unitats didàctiques. 

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques. 

6. Metodologia. Orientacions didàctiques. 

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius. 

b) Activitats i estratègies d'ensenyança i aprenentatge. Activitats complementàries. 

7. Avaluació de l'alumnat. 

a) Criteris d'avaluació. 

b) Instruments d'avaluació. 

c) Criteris de qualificació. 

d) Activitats de reforç i ampliació. 

8. Mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb necessitat 

de compensació educativa. 

9. Elements transversals 

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació. 

c) Emprendiment. 

d) Educació cívica i constitucional. 

10. Avaluació de la pràctica docent i indicadors d'èxit. 

11. Referències bibliogràfiques 
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1. Introducció. 

En l'actualitat vivim una revolució informàtica i de les telecomunicacions permanent: mane-

gem informació i aparells tecnològics que fa uns pocs anys no érem capaços d'imaginar. La 

forma en què vivim i treballem ha canviat profundament i han sorgit un conjunt de noves com-

petències necessàries per a desenrotllar-se i integrar-se en la vida adulta, en una societat hiper-

connectada i en un constant i creixent canvi. Els alumnes i alumnes han d'estar preparats per a 

adaptar-se a un nou mapa de societat en transformació. D'ací la importància de la integració de 

la competència digital en les diferents àrees de l'ensenyança secundària i la inclusió de l'àrea 

específica d'Informàtica on fonamentar-la i aprofundir en el seu desenrotllament. 

L'àrea de les TIC contribuïx a la consecució d'alguns dels objectius de l'etapa de Batxillerat. 

Contribuïx a l'ús de les noves tecnologies amb solvència i responsabilitat; contribuïx al domini, 

tant en l'expressió oral com escrita, de la llengua pròpia; desenrotlla la sensibilitat artística i el 

criteri estètic i desenrotlla actituds com la creativitat, la iniciativa, la confiança en un mateix i 

el sentit crític. 

Els continguts que es desenrotllen per a la consecució dels objectius descrits estan organitzats 

en blocs que comprenen tots els dominis de la competència digital. Respecte als criteris d'ava-

luació, es presenten processos de descripció i comprensió per a avaluar els continguts concep-

tuals de l'àrea; processos d'aplicació i d'anàlisi que avaluen la major part dels continguts pro-

cedimentals; i finalment, processos d'avaluació i de creació que avaluen la reflexió i creativitat 

en el desenrotllament de les tasques i projectes. L'organització dels continguts i criteris d'ava-

luació agrupats per blocs està dissenyada de tal manera que, per a avaluar un mateix bloc de 

continguts, la complexitat dels processos és creixent al llarg de l'etapa educativa. A més, s'ha 

inclòs un bloc transversal al final del currículum de cada curs amb la finalitat de contribuir junt 

amb la resta d'àrees al desenrotllament de la competència en comunicació lingüística, les com-

petències socials i cíviques, la competència d'aprendre a aprendre i la competència del sentit 

d'iniciativa i esperit emprenedor. Els continguts i els criteris d'este bloc poden treballar-se i 

avaluar-se des de qualsevol dels blocs anteriors. 

La contribució de l'àrea a l'adquisició de la competència de comunicació lingüística es treballa 

amb més profunditat en l'elaboració de documents de text o presentacions multimèdia, ja que 

s'exercita l'expressió escrita i l'exposició oral dels continguts digitals elaborats. La competència 

matemàtica i en ciències i tecnologies està present en l'estudi de la representació de la infor-

mació, de les característiques dels equips informàtics i de les xarxes informàtiques, de la pro-

gramació i de les aplicacions de processament matemàtic de la informació. La contribució a 

l'adquisició de les competències socials i cíviques es desenrotlla a través de la participació i la 

relació de l'alumnat en les xarxes socials i de l'anàlisi de la influència de les TIC en la transfor-

mació de la societat actual. La competència de consciència i expressions culturals es desenrotlla 

a través de la producció de continguts multimèdia on l'alumnat pot emprar diferents codis i 

formats digitals per a l'expressió artística. L'aportació de l'àrea a l'adquisició tant de la compe-

tència d'aprendre a aprendre com de la del sentit d'iniciativa i esperit emprenedor està present 

en el desenrotllament proposat del currículum per tasques o per projectes. 

El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el desenrotlla-

ment de les competències, l'aprenentatge en contextos reals dels elements transversals i dels 

continguts de les àrees. Com el R.D. 116/2014 proposa, i en línia amb la Recomanació 

2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les com-

petències clau per a l'aprenentatge permanent, este decret es basa igualment a potenciar l'apre-

nentatge per competències, integrades en la resta d'elements curriculars per a propiciar una 

renovació en la pràctica docent i en el procés d'ensenyança i aprenentatge. 
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Es proposen nous enfocaments en l'aprenentatge i avaluació, que han de suposar un important 

canvi en les tasques que han de resoldre els alumnes i en plantejaments metodològics innova-

dors. La competència es contempla com a coneixement en la pràctica, un coneixement adquirit 

a través de la participació activa en pràctiques socials que, com a tals, es poden desenrotllar 

tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos educatius no 

formals i informals. 

El rol del docent és fonamental, perquè ha de ser capaç de dissenyar tasques o situacions d'a-

prenentatge que possibiliten la resolució de problemes, l'aplicació dels coneixements apresos i 

la promoció de la creativitat i el juí crític i reflexiu de l'alumnat, i ser un facilitador, mediador 

i orientador del procés d'ensenyança i aprenentatge. 

L'aprenentatge competencial per la seua mateixa naturalesa invita a la integració metodològica. 

Es recomana per a seqüenciar la programació dels continguts utilitzar estratègies metodològi-

ques actives com l'aprenentatge basat en projectes o l'aplicació d'unitats didàctiques integrades 

que permeten treballar continguts d'un o més blocs de manera simultània. Sobre els contextos 

en què es poden desenrotllar estos projectes o tasques trobem: l'ús dels equips informàtics quo-

tidians, la interacció diària en la xarxa, la resolució de problemes tècnics i teòrics, la progra-

mació d'aplicacions per al desenrotllament del pensament lògic i computacional, l'elaboració, 

exposició i publicació de continguts digitals per a un ús personal, professional o escolar i la 

participació en xarxes socials. Quant als models d'ensenyança, la recomanació és combinar l'ús 

de diversos d'ells: l'ensenyança directa, la inductiva bàsica, la investigació en grup, el joc de 

rols, la indagació jurisprudencial, l'ús d'organitzadors previs, etcètera. 

Respecte a l'avaluació, s'ha d'avaluar tant el procés com el resultat. Els criteris d'avaluació estan 

redactats com resultats d'aprenentatge i inclouen processos de diferent complexitat, continguts 

de diferent tipus i contextos de realització adequats a la naturalesa de l'execució dels aprenen-

tatges que evidencien amb l'objecte de possibilitar la seua observació i avaluació en contextos 

reals. Esta sintaxi permet una millor selecció de procediments, proves i instruments d'avaluació 

adequats als diferents tipus d'aprenentatge. Perquè l'avaluació siga més objectiva es recomana 

que es realitze amb una varietat de proves com a diaris d'aprenentatge, portafolis, entrevistes, 

enquestes, debats i proves objectives (escrites, orals i pràctiques). Com a instruments d'avalu-

ació es recomana la rúbrica per al producte final de les tasques o dels projectes, i per a qualsevol 

activitat que supose una realització complexa; les proves objectives quan es pretenguen avaluar 

processos de baix nivell com la identificació, la descripció, etc. o, en general, en aquells casos 

on es vullga diversificar les estratègies d'avaluació; les escales d'observació en els criteris d'a-

valuació del bloc transversal; les llistes de confrontació per a aquelles activitats que suposen 

execucions senzilles; i els criteris que no estiguen redactats en termes de processos cognitius 

(com per exemple adoptar o participar) poden ser avaluats per mitjà de l'ocupació d'escales 

d'actituds. 

Els continguts i els criteris d'avaluació s'han seqüenciat de forma progressiva i diferenciada per 

a facilitar la identificació i avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell facilitant així 

l'atenció a la diversitat des de les programacions d'aula i la continuïtat dels aprenentatges entre 

nivells i etapes. Esta progressió diferenciada també permet la programació i avaluació dels 

aprenentatges de reforç o ampliació i realitzar les adaptacions curriculars per a l'alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu facilitant la inclusió. 

a) Justificació de la programació. 

La programació és la fixació de competències bàsiques, objectius, continguts, metodologia i 

avaluació establits en el projecte curricular d'etapa i es plasma en unitats didàctiques planificant 

els períodes i activitats d'aprenentatge i avaluació 
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Este document té com a finalitat el desenrotllament de la programació didàctica per a l'assig-

natura de Tecnologies de la Informació i la Comunicació I de primer de Batxillerat tenint en 

compte la següent normativa: 

● Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 

per a la millora de la qualitat educativa. 

● Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'establix el currículum bàsic de 

l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. 

● DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que establix el currículum i desenrotlla 

l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat en la Comu-

nitat Valenciana. 

● RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal 

Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instrucci-

ons en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres 

que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-

2016. 

L'acceleració que s'ha produït en el desenrotllament tecnològic durant el s. XX justifica la ne-

cessitat formativa en el camp de la informàtica. El ciutadà precisa els coneixements necessaris 

per a ser un agent actiu en este procés, ja siga com a consumidor dels recursos que la informà-

tica posa en les seues mans o com a productor d'innovacions. 

b) Contextualització 

La present programació s’ha contextualitzat en el centre IES Les Foies de Benigànim. 

  

L' Institut d' Ensenyament de Secundària Les Foies de Benigànim es va crear a l' any 2000 com 

IES, donat suport educatiu al poble de Benigànim i pobles limítrofes, amb capacitat per a 800 

alumnes aproximadament .  

Respecte al tipus d’alumnat, es tracta d’alumnes que per norma general disposen d’equips in-

formàtics a casa amb connexió a Internet, encara que els seus coneixements sobre l’ús del ma-

teixos és bàsic. 

Pel que fa a les ensenyances que s'imparteixen al centre tenim, el primer cicle de l'ESO (1r i 2n 

d'ESO), el segon cicle (3r i 4t d'ESO), 1r i 2n de batxillerat, aixi com cicles formatius d'admi-

nistració i comerç. 

A més, al institut es desenvolupa el programa d'educació bilingüe per a aconseguir un domini 

equilibrat de les dos llengües cooficials, concretament tenim: el Programa d'Ensenyament en 

Valencià (PEV) i el Programa d'Immersió Lingüística (PIL). El Programa d’Ensenyament en 

Valencià està pensat per a alumnes valencianoparlants o que viuen en entorns valencianopar-

lants. 

L’idioma que s’utilitza és el valencià, amb una introducció del castellà, a nivell oral, també des 

del primer moment, afavorint així que els alumnes puguen anar desenvolupant un domini for-

mal del valencià, i al mateix temps, puguen assolir un domini equilibrat del castellà, de manera 

que es puguen assolir els objectius previstos en els decrets de currículum. 

D'altra banda tenim el Programa d’Immersió Lingüística està pensat per alumnes no valencians 

parlants, o que no viuen en entorns on el valencià és la llengua majoritària de comunicació. 

El programa està pensat per a que, a partir de la voluntat manifestada pels pares/mares o tutors, 

els i les alumnes puguen assolir una competència lingüística en la llengua que no els és habitual. 

El Programa d'Immersió Lingüística partix del respecte a la llengua pròpia de l'alumnat. En tot 

moment es respecta l'expressió espontània de l'alumnat. 
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2. Objectius de l'etapa. 

El batxillerat té com a finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i 

humana, coneixements i habilitats que els permeten desenrotllar funcions socials i incorporar-

se a la vida activa amb responsabilitat i competència. Així mateix, capacitarà als alumnes per 

a accedir a l'educació superior. El batxillerat compren dos cursos, i ha d'oferir una preparació 

especialitzada als alumnes d'acord amb les seues perspectives i interessos de formació o per-

metre la incorporació a la vida activa una vegada finalitzat el mateix. 

2.1 OBJETIUS GENERALS DE L'ETAPA 

El batxillerat contribuirà a desenrotllar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els per-

meten: 

 Exercir la ciutadania democràtica, des d'una perspectiva global, i adquirir una consci-

ència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola així com 

pels drets humans, que fomente la coresponsabilitat en la construcció d'una societat 

justa i equitativa. 

 Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable 

i autònoma i desenrotllar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els con-

flictes personals, familiars i socials. 

 Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre hòmens i dones, analitzar i 

valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no discrimi-

nació de les persones amb discapacitat. 

 Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a 

l'eficaç aprofitament de l'aprenentatge, i com a mitjà de desenrotllament personal. 

 Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, la llengua castellana i, si és el cas, 

la llengua cooficial de la seua Comunitat Autònoma. 

 Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres. 

 Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunica-

ció. 

 Conéixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents 

històrics i els principals factors de la seua evolució. Participar de forma solidària en el 

desenrotllament i millora del seu entorn social. 

 Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats 

bàsiques pròpies de la modalitat triada. 

 Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes 

científics. Conéixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i la tecnologia 

en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte cap 

al medi ambient. 

 Refermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball 

en equip, confiança en un mateix i sentit crític. 

 Desenrotllar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de 

formació i enriquiment cultural. 

 Utilitzar l'educació física i l'esport per a afavorir el desenrotllament personal i social. 

 Refermar actituds de respecte i prevenció en l'àmbit de la seguretat viària. 
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2.2 OBJETIUS ESPECÍFICS DE LA MATERIA 

Els alumnes i alumnes han d'estar preparats per a adaptar-se a un nou mapa de societat en 

transformació. Dia a dia apareixen nous dispositius electrònics que creguen, emmagatzemen, 

processen i transmeten informació en temps real i permeten a l'usuari estar connectat i controlar 

en mode remot diversos dispositius en la llar o el treball, creant un escenari molt diferent del 

de temps passats. 

 És imprescindible educar en l'ús de ferramentes que faciliten la interacció dels jóvens 

amb el seu entorn, així com en els límits ètics i legals que implica el seu ús. 

 D'altra banda, l'alumnat ha de ser capaç d'integrar i vincular estos aprenentatges amb 

altres de la resta de matèries, donant coherència i potenciant el domini dels mateixos. 

En Batxillerat, la matèria ha de proposar la consolidació d'una sèrie d'aspectes tecnològics in-

dispensables tant per a la incorporació a la vida professional com per a prosseguir estudis su-

periors. 

Sobre els contextos en què es poden desenrotllar estos projectes o tasques trobem: l'ús dels 

equips informàtics quotidians, la interacció diària en la xarxa, la resolució de problemes tècnics 

i teòrics, la programació d'aplicacions per al desenrotllament del pensament lògic i computaci-

onal, l'elaboració, exposició i publicació de continguts digitals per a un ús personal, professio-

nal o escolar i la participació en xarxes socials. 

3. Competències. 

3.1 Relació de les competències bàsiques amb els objectius específics de la matèria 

L'àrea de les TIC contribuïx a la consecució de diverses dels competències de l'etapa de Batxi-

llerat: 

CCLI: Competència comunicació lingüística. 

La contribució de l'àrea a l'adquisició de la competència de comunicació lingüística es treballa 

amb més profunditat en l'elaboració de documents de text o presentacions multimèdia, ja que 

s'exercita l'expressió escrita i l'exposició oral dels continguts digitals elaborats. Contribuïx al 

domini, tant en l'expressió oral com escrita, de la llengua pròpia. La busca i ús de fonts d'infor-

mació i situacions de comunicació diverses consolida les destreses lectores. La interacció en 

llengües estrangeres, especialment l'anglés, facilita un ús funcional de les mateixes. 

CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

La competència matemàtica i en ciències i tecnologies està present en l'estudi de la representa-

ció i interpretació de la informació, de les característiques dels equips informàtics i de les xar-

xes informàtiques, de la programació i de les aplicacions de processament matemàtic de la 

informació. 

CD: Competència digital. 

Contribuïx a l'ús de les noves tecnologies amb solvència i responsabilitat. 

• Convertir-se en creador i difusor de coneixements a través de la comunicació amb altres 

subjectes interconnectats per mitjà de xarxes d'informació. 

• Accedir a la informació des de múltiples dispositius i ubicacions per a seleccionar dades 

rellevants, a fi de relacionar-los amb els coneixements previs i generar així blocs de 

comprensió més complexos. 

• Integrar informació, elaborar i produir documents que puguen ser difosos en distints 

formats i per diferents mitjans. 
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• Desenrotllar destreses i actituds que possibiliten la localització i interpretació de la in-

formació per a utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials 

puguen accedir a la creixent oferta de servicis de la societat del coneixement. 

• Aprendre a resoldre problemes utilitzant el pensament computacional, és a dir, utilitzant 

un procés de resolució de problemes que inclou les següents característiques: 

• Formular problemes de manera que es permeta l'ús d'un ordinador per a ajudar a 

resoldre'ls. 

• Organitzar i analitzar lògicament la informació. Representar la informació a través 

d'abstraccions com els models i les simulacions. 

• Automatitzar solucions fent ús del pensament algorítmic (establint una sèrie de pas-

sos ordenats per a arribar a la solució). 

• Identificar, implementar i provar possibles solucions amb l'objectiu d'aconseguir la 

millor solució. 

• Generalitzar i transferir aquest procés de resolució de problemes a una gran varietat 

de problemes. 

 

CSC: Competències socials i cíviques. 

La contribució a l'adquisició de les competències socials i cíviques es desenvolupa a través de 

la participació i la relació de l'alumnat en les xarxes socials i de l'anàlisi de la influència de les 

TIC en la transformació de la societat actual: 

• Cercant, registrant, analitzant i interpretant informació sobre els fenòmens socials i his-

tòrics. 

• Accedint en temps real a les fonts d'informació que conformen la visió de la societat. 

• Compartint idees i opinions a través de la participació en xarxes socials. Accedint a 

serveis relacionats amb l'administració digital en les seues diverses facetes. * 

• CAA: Competència aprendre a aprendre. 

SIEE: Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. 

L'aportació de l'àrea a l'adquisició tant de la competència d'aprendre a aprendre com de la del 

sentit d'iniciativa i esperit emprenedor està present en el desenvolupament proposat del currí-

culum per tasques o per projectes. Es manifesta també en l'accés i interacció amb entorns vir-

tuals d'aprenentatge. CEC: Consciència i expressions culturals. 

La competència de consciència i expressions culturals es desenvolupa a través de la producció 

de continguts multimèdia on l'alumnat pot emprar diferents codis i formats digitals per a l'ex-

pressió artística. Desenvolupa la sensibilitat artística i el criteri estètic i desenvolupa actituds 

com la creativitat, la iniciativa, la confiança en un mateix i el sentit crític. 
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3.2 Relació de las competències bàsiques amb els criteris d'avaluació 

Bloc 1 La societat de l' informació 

CSC 

Analitzar les influències de les tecnologies de la informació i la comunicació en la transforma-

ció dels diversos àmbits de la societat actual. 

Bloc 2 Arquitectura dels equips informàtics 

CD/CMCT 

Analitzar l'arquitectura dels equips informàtics i del seu sistema operatiu, identificant i descri-

vint la funcionalitat i característiques dels subsistemes o components que ho configuren i ava-

luar les seues prestacions en un context domèstic o acadèmic. 

CD/CAA 

Avaluar les característiques del programari de propòsit general, els serveis del SOTA, els con-

troladors de perifèrics i les eines de seguretat en un equip informàtic, i gestionar la seua confi-

guració, instal·lació, eliminació i actualització per a adequar-ho a l'entorn on es va a utilitzar. 

Bloc3 Organització, disseny i producció d'informació digital 

CD/CAA/SIEE/CMCT/CSC/CEC/CCLI 

BL3.1.1 Crear continguts digitals amb sentit estètic utilitzant aplicacions informàtiques que 

permeten la maquetació, la manipulació, el processament, la captura, la integració i l'organit-

zació d'informació per a la realització de tasques en diversos contextos, la seua publicació i 

exposició oral, i com a instrument de resolució de problemes. 

Bloc 4 Xarxes d'equips informàtics 

CD/CMCT 

Analitzar l'arquitectura d'una xarxa d'equips informàtics, descrivint les funcions dels nivells 

del model TCP/IP, distingint la topologia i els dispositius que la configuren, descrivint les tec-

nologies emprades i relacionant-la amb l'àrea d'aplicació. 

CD/CAA/SIEE 

Configurar els equips informàtics i els dispositius de connexió d'una xarxa local per a la inter-

connexió dins d'ella i amb una altra xarxa externa, avaluant i seleccionant els seus paràmetres 

de configuració. 

Bloc 5 Programació 

CD/CAA 

Diagramar problemes senzills mitjançant l'ús de metodologies d'anàlisis. 

CD/CMCT 

Resoldre problemes senzills mitjançant la definició i aplicació d'algorismes, estimant la seua 

divisió en subproblemes o generalitzant la seua solució a través de casos particulars. 

CD/CMCT/CAA/SIEE 

Crear aplicacions senzilles en un llenguatge de programació determinat, analitzant la seua es-

tructura i seleccionant la sintaxi i semàntica de les seues construccions bàsiques per a la realit-

zació de projectes i la resolució de problemes reals. 
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Bloc 6 Elements transversals 

CCLI/CAA 

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'am-

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

CCLI/CAA 

Expressar oralment textos prèviament planificats, de l'àmbit personal, acadèmic, social o pro-

fessional, amb una pronunciació clara, aplicant les normes de la prosòdia i la correcció grama-

tical 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 discrimi-

natori. 

CCLI/CAA 

Participar en intercanvis comunicatius de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional apli-

cant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció 

oral utilitzant un llenguatge no discriminatori. 

CCLI/CAA 

Reconèixer la terminologia conceptual de l'assignatura i del nivell educatiu i utilitzar-la cor-

rectament en activitats orals i escrites de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional. 

CCLI/CAA 

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. 

CCLI/CAA 

Escriure textos de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional en diversos formats i su-

ports, cuidant els seus aspectes formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica i grama-

tical 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 discrimi-

natori. 

CCLI/CAA 

Cercar i seleccionar informació en diverses fonts de forma contrastada i organitzar la informa-

ció obtinguda mitjançant diversos procediments de síntesis o presentació dels continguts; per 

a ampliar els seus coneixements i elaborar textos de l'àmbit personal, acadèmic, social o pro-

fessional i del nivell educatiu, citant adequadament la seua procedència. 

SIEE/CAA 

Gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes creatives i confiar en les seues 

possibilitats, mostrar energia i entusiasme durant el seu desenvolupament, prendre decisions 

raonades assumint riscos i responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les seues conseqüèn-

cies. 

SIEE/CAA 
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Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, descrivint accions, recursos materials, 

terminis i responsabilitats per a aconseguir els objectius proposats, adequar el pla durant el seu 

desenvolupament considerant diverses alternatives per a transformar les dificultats en possibi-

litats, avaluar el procés i el producte final i comunicar de forma creativa els resultats obtinguts 

amb el suport dels recursos adequats. 

SIEE/CSC 

Cercar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats amb 

els coneixements del nivell educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i competències ne-

cessàries per al seu desenvolupament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos 

per a generar alternatives davant la presa de decisions vocacional. 

SIEE/CAA/CSC 

Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els 

seus membres participen i aconseguisquen les metes comunes, influir positivament en els altres 

generant implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discre-

pàncies actuant amb responsabilitat i sentit ètic. 

CEC/CD 

Crear productes informàtics (textos escrits, taules i gràfics de fulls de càlcul, formularis de 

bases de dades, presentacions digitals, interfícies d'usuari de programes, imatges, ...) amb un 

aspecte estètic atractiu aplicant tècniques de disseny gràfic de qualsevol àmbit artístic. 

CD CMCT CAA 

Utilitzar el pensament computacional per a resoldre problemes. 

 

 

 

4. Continguts. 

Bloc 1 : La societat d'informació. 

Societat de la informació. 

Introducció històrica de la informàtica. 

Impacte de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en els diversos àmbits de la 

societat actual. 

Avanços i riscos. La bretxa digital. Societat del coneixement. 

Influència de la informàtica en els sistemes de producció i de comerç. 

Nous sectors productius de l'àmbit de les TIC. 

Serveis de l'administració digital. 

Comunitats, xarxes i mitjans socials per a la participació ciutadana en accions democràtiques 

(peticions, campanyes...). 

Impacte de les TIC en les relacions humanes i en l'oci. 



Programació Informatica.        Curs 2020-2021 

144 

Bloc 2: Arquitectura dels equips informàtics. 

Funció, tipus, característiques i evolució dels subsistemes d'un equip informàtic: 

Placa base, microprocessador, memòria principal, emmagatzematge secundari i dispo-

sitius d'entrada i eixida. 

Comunicació i interconnexió entre subsistemes. 

Bus principal i busos secundaris. 

Ranures d'expansió i ports. 

La BIOS. Seqüència d'arrencada d'un equip informàtic. 

Avaluació de prestacions. 

Resolució de problemes tècnics de maquinari. 

El sistema operatiu. 

Concepte, característiques i exemples de sistemes operatius. 

Funcions del sistema operatiu. 

Serveis del sistema operatiu. 

Sistemes d'arxiu. Instal·lació, actualització i configuració del sistema operatiu i del pro-

gramari d'aplicació Instal·lació de controladors. 

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

 

 

 

Bloc 3: Organització, disseny i producció d'informació digital.       

Metodologia: 

Planificació, individual o de forma cooperativa, en la resolució de problemes i la realització de 

tasques utilitzant aplicacions informàtiques. 

Fulls de càlcul: 

Resolució de problemes mitjançant fulls de càlcul. 

Importació de dades. Funcions per a la resolució de problemes. 

Selecció del gràfic segons la seua finalitat. 

Disseny de gràfics. 

Resolució d'equacions. 

Eines d'anàlisis de dades. 

Configuració d'escenaris. 

Elements avançats en l'ús dels fulls de càlcul. 

Integració de gràfics i taules de dades en altres aplicacions. 
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Base de dades: 

Model relacional de dades. 

Anàlisi i disseny de bases de dades senzilles mitjançant 

Diagrames 

Entitat/Relació. 

Pas a taules. 

Creació de la base de dades. 

Clau primària i clau aliena. 

Relacions entre taules. 

Actualització i eliminació en cascada. 

Importació de dades. 

Disseny de formularis mestre/detall i informes. 

Consultes de selecció amb clàusules de filtrat, agrupació i ordre. 

Integració d'informes en altres aplicacions. 

Editors imàtgens, so i vídeo: 

Disseny d'elements gràfics per a comunicar idees utilitzant alguna eina de disseny: de 

mapa de bits, de dibuix vectorial, de disseny d'infografies, de modelatge per a la realitat 

augmentada, de modelatge 3D, etc. 

Edició d'àudio i vídeo. 

Presentacions digitals: 

Edició i integració d'informació multimèdia (imatge, àudio i vídeo) en produccions di-

gitals. 

Planificació, creació i exposició de presentacions multimèdia. 

Elaboració, formatat i impressió d'informes mitjançant documents de text. 

Integració entre eines que processen diferents 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 empleades en la síntesi del mateix. 

Exposició de la resolució del problema o de la tasca expressant el missatge amb claredat, 

ritme i fluïdesa, estructurant el contingut amb coherència, controlant el temps i recol-

zant el discurs amb el llenguatge corporal. 

Estratègies per a donar resposta a les preguntes plantejades per l'audiència. 
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Bloc 4: Xarxes d'equips informàtics. 

Els dispositius físics en la comunicació entre equips: commutadors, encaminadors, punts d'ac-

cés i altres elements d'interconnexió. 

Xarxes cablejades i sense fils: característiques, tecnologies i conexionat. 

Tipus de cablejat. 

Topologies de xarxa segons l'àrea d'aplicació. 

Nivells del model TCP/IP. 

Adreçament. MAC, IP i DNS. 

Configuració de les propietats de xarxa en un equip informàtic. 

Configuració de l'encaminador. 

 

Bloc 5: Programació 

Anàlisi i Modelatge, Disseny i Algorismes, Programes, Proves 

Representació del problema o projecte mitjançant el modelatge. 

Anàlisi de requisits d'una aplicació. 

Entrada i eixida de les dades. 

Restriccions del programa. 

Disseny de diagrames senzills de casos d'ús o de diagrames de context. 

Aplicació d'algorismes i de diagrames de flux en la resolució de problemes senzills. 

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

boració d'algorismes per a la seua resolució, i combinant les solucions per a resoldre el pro-

blema original. 

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

Anàlisi del codi font d'un petit programa informàtic. 

Obtenció de resultats a partir d'unes condicions inicials predeterminades i realitzant les traces 

d'execució. 

Llenguatges i eines de programació 

Programació de petites aplicacions mitjançant un llenguatge de programació determinat: per a 

la programació d'aplicacions d'escriptori, per al desenvolupament web, per al disseny d'aplica-

cions de dispositius mòbils o per a la creació de programes de control robòtic i la seua execució 

en plataformes de maquinari. 

Llenguatges de programació. Definició. 

Tipus de llenguatges de programació. Sintaxi i semàntica d'un llenguatge de programació de-

terminat. 

Estructura d'un programa. 

Variables i constants. 



Programació Informatica.        Curs 2020-2021 

147 

Tipus de dades senzilles. 

Entrada i eixida. 

Operadors. 

Estructures de control: bifurcacions i bucles. Funcions i procediments. 

 

5. Unitats didàctiques. 

a) Organització de les unitats didàctiques. 

UNITAT 1 : La societat de l'informació. 

Societat de la informació. 

Introducció històrica de la informàtica. 

Impacte de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en els diversos àmbits 

de la societat actual. 

Avanços i riscos. La bretxa digital. Societat del coneixement. 

Influència de la informàtica en els sistemes de producció i de comerç. 

Nous sectors productius de l'àmbit de les TIC. 

Serveis de l'administració digital. 

Comunitats, xarxes i mitjans socials per a la participació ciutadana en accions demo-

cràtiques (peticions, campanyes...). 

Impacte de les TIC en les relacions humanes i en l'oci. 

UNITAT 2: Arquitectura dels equips informàtics. 

Funció, tipus, característiques i evolució dels subsistemes d'un equip informàtic: 

Placa base, microprocessador, memòria principal, emmagatzematge secundari i 

dispositius d'entrada i eixida. 

Comunicació i interconnexió entre subsistemes. 

Bus principal i busos secundaris. 

Ranures d'expansió i ports. 

La BIOS. Seqüència d'arrencada d'un equip informàtic. 

Avaluació de prestacions. 

Resolució de problemes tècnics de maquinari. 

El sistema operatiu. 

Concepte, característiques i exemples de sistemes operatius. 

Funcions del sistema operatiu. 

Serveis del sistema operatiu. 
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Sistemes d'arxiu. Instal·lació, actualització i configuració del sistema operatiu i del pro-

gramari d'aplicació Instal·lació de controladors. 

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

 

UNITAT 3: Organització, disseny i producció d'informació digital.       

Metodologia: 

Planificació, individual o de forma cooperativa, en la resolució de problemes i 

la realització de tasques utilitzant aplicacions informàtiques. 

Fulls de càlcul: 

Resolució de problemes mitjançant fulls de càlcul. 

Importació de dades. Funcions per a la resolució de problemes. 

Selecció del gràfic segons la seua finalitat. 

Disseny de gràfics. 

Resolució d'equacions. 

Eines d'anàlisis de dades. 

Configuració d'escenaris. 

Elements avançats en l'ús dels fulls de càlcul. 

Integració de gràfics i taules de dades en altres aplicacions. 

Base de dades: 

Model relacional de dades. 

Anàlisi i disseny de bases de dades senzilles mitjançant 

Diagrames 

Entitat/Relació. 

Pas a taules. 

Creació de la base de dades. 

Clau primària i clau aliena. 

Relacions entre taules. 

Actualització i eliminació en cascada. 

Importació de dades. 

Disseny de formularis mestre/detall i informes. 

Consultes de selecció amb clàusules de filtrat, agrupació i ordre. 

Integració d'informes en altres aplicacions. 
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Editors imàtgens, so i vídeo: 

Disseny d'elements gràfics per a comunicar idees utilitzant alguna eina de dis-

seny: de mapa de bits, de dibuix vectorial, de disseny d'infografies, de mode-

latge per a la realitat augmentada, de modelatge 3D, etc. 

Edició d'àudio i vídeo. 

Presentacions digitals: 

Edició i integració d'informació multimèdia (imatge, àudio i vídeo) en produc-

cions digitals. 

Planificació, creació i exposició de presentacions multimèdia. 

Elaboració, formatat i impressió d'informes mitjançant documents de text. 

Integració entre eines que processen diferents tipus de produccions digitals: do-

cuments 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 empleades en la síntesi del mateix. 

Exposició de la resolució del problema o de la tasca 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. 

 

UNITAT 4: Xarxes d'equips informàtics. 

Els dispositius físics en la comunicació entre equips: commutadors, encaminadors, 

punts d'accés i altres elements d'interconnexió. 

Xarxes cablejades i sense fils: característiques, tecnologies i conexionat. 

Tipus de cablejat. 

Topologies de xarxa segons l'àrea d'aplicació. 

Nivells del model TCP/IP. 

Adreçament. MAC, IP i DNS. 

Configuració de les propietats de xarxa en un equip informàtic. 

Configuració de l'encaminador. 

 

UNITAT 5: Programació 

Anàlisi i Modelatge, Disseny i Algorismes, Programes, Proves 

Representació del problema o projecte mitjançant el modelatge. 

Anàlisi de requisits d'una aplicació. 

Entrada i eixida de les dades. 

Restriccions del programa. 
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Disseny de diagrames senzills de casos d'ús o de diagrames de context. 

Aplicació d'algorismes i de diagrames de flux en la resolució de problemes senzills. 

Resolució d'un problema dividint-ho en subproblemes de menor complexitat que faci-

lite l'elaboració d'algorismes 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. 

Anàlisi del codi font d'un petit programa informàtic. 

Obtenció de resultats a partir d'unes condicions inicials predeterminades i realitzant les 

traces d'execució. 

Llenguatges i eines de programació 

Programació de petites aplicacions mitjançant un llenguatge de programació determinat: 

per a la programació d'aplicacions d'escriptori, per al desenvolupament web, per al dis-

seny d'aplicacions de dispositius mòbils o per a la creació de programes de control ro-

bòtic i la seua execució en plataformes de maquinari. 

Llenguatges de programació. Definició. 

Tipus de llenguatges de programació. Sintaxi i semàntica d'un llenguatge de programa-

ció determinat. 

Estructura d'un programa. 

Variables i constants. 

Tipus de dades senzilles. 

Entrada i eixida. 

Operadors. 

Estructures de control: bifurcacions i bucles. Funcions i procediments. 

b) Distribució temporal de las unitats didàctiques. 

1ªAVALUACIÓ: Unitat1, Unitat3: WRITER, CALC i IMPRESS. 

2ª AVALUACIÓ: Unitat2, Unitat3: BASE, GIMP, AUDACITY i OPENSHOT 

3ª AVALUACIÓ: Unitat4 i Unitat5. 

 

 

 

6. Metodologia. Orientacions didàctiques. 

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius. 

La metodologia bàsica a utilitzar serà l'aprenentatge significatiu, el llenguatge utilitzat en classe 

ha de ser comprensible pels alumnes, per a açò es realitzaran unes proves inicials als alumnes 

per a determinar el domini del vocabulari informàtic i el coneixement d'una informació mínima 

d'informàtica bàsica, que permeta fixar el punt de partida de la matèria. 
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Tota situació d'aprenentatge ha de partir dels continguts, tant conceptuals com a procedimentals 

i actitudinals, partint de les experiències de l'alumne, és a dir, el seu esquema de coneixement 

previ. Els nous continguts que constitueixen l'aprenentatge han de ser formulats de manera tal 

que l'alumne/a puga relacionar-los amb el seu esquema previ. 

Per a l'adquisició de nous coneixements és útil presentar al principi de cada unitat didàctica un 

conjunt de conceptes i relacions de la matèria objecte d'aprenentatge i intentar encaixar els nous 

conceptes dins de l'estructura cognitiva de l'alumne. 

Quatre són els principis fonamentals de l'aprenentatge significatiu que tenen importants impli-

cacions metodològiques en el procés d'ensenyament–aprenentatge: 

● Assimilació activa de continguts. Açò suposa una intensa activitat per part de l'alumne/a, 

que ha d'establir relacions entre els nous continguts i la seua pròpia estructura cognitiva. 

Per a ajudar en aquest procés, el professor deu: 

○ Suscitar en l'alumnat coneixement i experiències rellevants respecte del nou co-

neixement que se li proposa 

○ Tenir en compte els coneixements previs de l'alumne/a i la connexió que puga 

establir amb els nous continguts. 

○ Fixar els continguts i predisposar favorablement a l'alumne/a. 

● Construcció, organització i modificació dels coneixements. Açò suposa en el treball del 

professor: 

○ El disseny i la presentació prèvia, alhora general i concreta, dels conceptes i 

relacions fonamentals. 

○ L'activació dels conceptes que l'alumnat posseeix o la informació dels mateixos 

per mitjà d'activitats i exemples. 

○ El resultat ha de ser la modificació de l'estructura cognitiva de l'alumne. Aquest 

no solament aprèn nous conceptes sinó que, sobretot, aprèn a aprendre. 

● Diferenciació progressiva dels continguts, que implica: 

○ L'ampliació progressiva de conceptes per l'alumnat mitjançant l'enriquiment 

dels seus conceptes previs de l'aprenentatge en qüestió. 

○ L'organització prèvia dels materials per part del professor: seqüenciació dels 

continguts. 

● Solució de les dificultats d'aprenentatge: durant el procés d'aprenentatge poden produir-

se conceptes contradictoris o no degudament integrats en l'estructura cognitiva de l'a-

lumne/s. El professor contribueix a prevenir les dificultats mitjançant una bona seqüen-

ciació dels continguts i a superar-les, mitjançant la seua orientació a l'alumnat. Serà 

necessari tenir present aquesta concepció d'aprenentatge quan es prenguen decisions 

sobre els criteris de disseny d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació. 

Les activitats educatives en el batxillerat han d'afavorir la capacitat de l'alumne per a aprendre 

per si mateix, per a treballar en equip i per a aplicar els mètodes de recerca apropiats. És per 

açò que la metodologia també serà eminentment activa i participativa. El professor realitzarà 

exposicions verbals amb abundant suport gràfic i nombrosos exemples pràctics d'aplicació amb 

o sense suport informàtic. Actuarà com a assessor, intentant orientar les tasques d'autoaprenen-

tatge, és a dir, tractant d'aconseguir que l'alumne participe al màxim en l'elaboració dels pro-

cessos conduents a la seua pròpia instrucció. 

S'ha de realitzar una explicació dels continguts, realització d'exercicis i qüestions relacionades 

amb el tema, considerant els següents aspectes: 

1. Preferiblement es realitzaran explicacions curtes i s'introduiran els conceptes 

segons es vagen necessitant, passant posteriorment a l'execució dels exercicis pràctics. 

2. Es procurarà realitzar connexions amb altres assignatures. 
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La metodologia de treball ha d'afavorir la col·laboració entre els membres del grup. 

b) Activitats i estratègies d'ensenyança i aprenentatge. Activitats complementaries. 

Cada unitat és pot estructurar en diversos apartats en els que és desenrotllen els nous continguts. 

Dins de cada apartat és poden incloure algunes dels següents estratègies d'aprenentatge: 

1. Seguint el material de treball (exercicis al moodle, etc.) és proposen diverses 

activitats perfectament seqüenciades en apartats, amb la finalitat de deprendre fent, en 

la línia metodològica del constructivisme. És pretén que l'alumne o alumna deprenga, 

d'una banda, per a què servix el programa i, per una altra, que deprenga a manejar-lo i 

utilitzar-lo. Així els alumnes és voran motivats per la seua utilitat. 

2. Després dels activitats anteriors és formalitzen els continguts propis d'eixe apar-

tat, fent una exposició breu i precisa, és a dir una exposició resumida dels continguts. 

Pot realitzar-se amb la participació activa de l'alumnat. 

3. Proposar activitats que, generalment, son d'aplicació immediata. Estes activitats 

poden servir d'avaluació del grau d'aprenentatge dels continguts tractats. 

7. Avaluació de l'alumnat. 

L'avaluació contínua s'entén com un element inherent al procés d'ensenyament-aprenentatge i 

com un instrument al servei d'aquest procés, és a dir, d'una banda les situacions i activitats que 

s'utilitzen per a identificar i valorar què han après els alumnes constitueixen el punt d'unió entre 

els processos d'ensenyament que desplega el professor i els processos de construcció de conei-

xement que realitzen els alumnes (Coll, Martín i *Onrubia, 2001), i d'altra banda, les activitats 

d'avaluació han de ser coherents amb la resta d'elements que constitueixen el procés educatiu, 

especialment amb els objectius que es persegueixen i les activitats que es plantegen (William, 

2000, *Hargreaves, *Earl i *Schmidt, 2002, *Dochy, 2004; Norton, 2004). Per tant, no es pre-

tén valorar solament el coneixement conceptual dels alumnes, sinó també les seues habilitats 

en contextos reals d'ús (*Shepard, 2000). Per a açò, és fonamental incardinar l'avaluació en el 

procés mateix d'aprenentatge que duen a terme els alumnes mentre es desenvolupen les activi-

tats d'ensenyament i aprenentatge, sent les principals activitats d'ensenyament-aprenentatge al 

mateix temps activitats d'avaluació. 

Així, un conjunt d'activitats d'avaluació contínua consistiran en dues parts: 

1. Elaboració per part dels alumnes de diferents productes per a cadascun dels 

blocs temàtics en què s'organitza l'assignatura. Per exemple, en una situació d'anàlisi de 

casos o de resolució de problemes complexos. L'elaboració d'aquests productes reque-

reix, entre altres aspectes, l'ús de competències d'autoregulació de l'aprenentatge. A més, 

els alumnes han de formalitzar informes d'autoavaluació, individual i en grup, sobre el 

seu propi procés de treball i aprenentatge en finalitzar cadascun dels blocs. 

2. Per part del professor, l'avaluació contínua incorpora el seguiment i l'observació 

del procés de treball de l'alumnat, l'elaboració d'informes escrits detallats de l'avaluació 

dels resultats de l'aprenentatge dels alumnes en cada bloc temàtic i el seu trasllat als 

alumnes com a seguiment a partir dels resultats d'avaluació. 

D'aquesta forma, el sistema d'avaluació contínua utilitzat compleix una doble finalitat, d'una 

banda, és útil al professor en la mesura que ajuda a prendre decisions dirigides a millorar la 

seua pràctica docent en relació amb l'aprenentatge dels alumnes (avaluació formativa) i d'altra 

banda, ajuda als alumnes a prendre decisions dirigides a millorar la seua activitat d'aprenentatge 

(avaluació formadora) (*Nunziati, 1990, *Allal, 1991). 
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L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat serà contínua i diferenciada segons les diferents ma-

tèries, tindrà un caràcter formatiu i serà un instrument per a la millora tant dels processos d'en-

senyament com dels processos d'aprenentatge. 

La avaluació serà continua i formativa. 

1. Donat el caràcter continu de l'avaluació, aquesta tindrà com a fi detectar les 

dificultats en el moment en què es produïsquen, analitzar les seues causes i, en conse-

qüència, reorientar la intervenció educativa i adequar-la a la diversitat de capacitats, 

ritmes d'aprenentatge, interessos i motivacions de l'alumnat. 

2. Així mateix, el caràcter formatiu implica que l'avaluació serà un instrument per 

a la millora tant dels processos d'ensenyament com dels processos d'aprenentatge. 

a) Criteris d'avaluació. 

Els referents per a la comprovació del grau d'adquisició de les competències i l'assoliment dels 

objectius de l'etapa en les avaluacions contínua i final de les matèries dels blocs d'assignatures 

troncals i específiques, seran els criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables que 

figuren a continuació: 

BL1.1. Analitzar les influències de les tecnologies de la informació i la comunicació en la 

transformació dels diversos àmbits de la societat actual. 

1. Estàndards d'aprenentatge: 

a. BL1.1.1 Descriu les diferències entre el que es considera societat de la informa-

ció i societat del coneixement. 

b. BL1.1.2 Explica que nous sectors econòmics han aparegut com a conseqüència 

de la generalització de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

BL2.1. Analitzar l'arquitectura dels equips informàtics i del seu sistema operatiu, identificant i 

descrivint la funcionalitat i característiques dels subsistemes o components que ho configuren 

i avaluar les seues prestacions en un context domèstic o acadèmic. 

1. Estàndards d'aprenentatge: 

a. BL2.1.1. Descriu les característiques dels subsistemes que componen un ordi-

nador identificant els seus principals paràmetres de funcionament. 

b. BL2.1.2. Realitza esquemes d'interconnexió dels blocs funcionals d'un ordina-

dor descrivint la contribució de cadascun d'ells al funcionament integral del sis-

tema. 

c. BL2.1.3. Descriu dispositius d'emmagatzematge massiu utilitzats en sistemes 

d'ordinadors reconeixent la seua importància en la custòdia de la informació. 

d. BL2.1.4. Descriu els tipus de memòria utilitzats en ordinadors analitzant els pa-

ràmetres que les defineixen i la seua aportació al rendiment del conjunt. 

BL2.2. Avaluar les característiques del programari de propòsit general, els serveis del SO, els 

controladors de perifèrics i les eines de seguretat en un equip informàtic, i gestionar la seua 

configuració, instal·lació eliminació i actualització per a adequar-ho a l'entorn on es va a uti-

litzar. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL2.2.1. Elabora un diagrama de l'estructura d'un sistema operatiu relacionant 

cadascuna de les parts les funcions que realitza. 

○ BL2.2.2. Instal·la sistemes operatius i programes d'aplicació per a la resolució 

de problemes en ordinadors personals seguint instruccions del fabricador. 
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BL3.1. Crear continguts digitals amb sentit estètic utilitzant aplicacions informàtiques que per-

meten la maquetació, la manipulació, el processament, la captura, la integració i l'organització 

d'informació per a la realització de tasques en diversos contextos, la seua publicació i exposició 

oral, i com a instrument de resolució de problemes. 

1. Estàndards d'aprenentatge: 

a. BL3.1.1. Crea diferents tipus d'imatges, segons el context, utilitzant aplicacions 

informàtiques d'edició d'imatges i aplicant tècniques de disseny gràfic. 

b. BL3.1.2. Crea continguts d'àudio digital en diferents formats utilitzant utilitzant 

un editor de so. 

c. BL3.1.3. Crea continguts de vídeo digital en diferents formats utilitzant un edi-

tor de vídeo. 

d. BL3.1.4 Crea una taula de dades amb aspecte agradable utilitzant el Full de 

càlcul. 

e. BL3.1.5. Crea diferents tipus de gràfics, segons la finalitat, amb aspecte agra-

dable utilitzant el Full de càlcul. 

f. BL3.1.6. Analitza, avalua i crea fórmules de forma individual o col·lectiva per 

a resoldre problemes de diferents matèries amb el Full de càlcul. 

g. BL3.1.7. Exposa una fórmula i discuteix la seua validesa i utilitat. 

h. BL3.1.8. Defineix els conceptes fonamentals de Bases de dades. 

i. BL3.1.9. Crea una Base de dades senzilla que té utilitat pràctica amb l'ajuda dels 

companys o el professor. 

j. BL3.1.10. Planifica de forma individual o cooperativa el procés d'elaboració de 

presentacions multimèdia. 

k. BL3.1.11. Crea presentacions atractives de manera individual o en grup sobre 

un tema utilitzant aplicacions de presentació digital per a l'exposició oral. 

l. BL3.1.12. Adapta el missatge de la presentació a la temàtica i a l'audiència. 

m. BL3.1.13. Discuteix amb arguments el tema presentat. 

BL4.1. Analitzar l'arquitectura d'una xarxa d'equips informàtics, descrivint les funcions dels 

nivells del model TCP/IP, distingint la topologia i els dispositius que la configuren, descrivint 

les tecnologies emprades i relacionant-la amb l'àrea d'aplicació. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL4.1.1. Distingeix i diferencia les capes del model TCP/IP. 

○ BL4.1.2. Descriu i ordena les funcions del model TCP/IP. 

○ BL4.1.3. Distingeix i diferencia les diferents topologies de xarxa. 

○ BL4.1.4. Reconeix i diferencia els dispositius físics que formen una xarxa d'e-

quips informàtics. 

○ BL4.1.5. Identifica i descriu les diferents tecnologies emprades per a la inter-

connexió d'equips informàtics. 

BL4.2. Configurar els equips informàtics i els dispositius de connexió d'una xarxa local per a 

la interconnexió dins d'ella i amb una altra xarxa externa, avaluant i seleccionant els seus pa-

ràmetres de configuració. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL4.2.1.Configura tots els paràmetres (adreça IP, porta d'enllaç, ...) d'una xarxa 

d'equips informàtics 

○ BL4.2.2. Distingeix i reconeix les tecnologies més adequada en cada cas per a 

la interconnexió de xarxes. 

BL5.1. Diagramar problemes senzills mitjançant l'ús de metodologies d'anàlisis. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL.5.1.1 Crea un diagrama de flux que represente la resolució d'un problema 

senzill. 
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○ BL.5.1.2 Documenta un diagrama de flux: entrades, eixides i requisits. 

BL5.2. Resoldre problemes senzills mitjançant la definició i aplicació d'algorismes, estimant 

la seua divisió en subproblemes o generalitzant la seua solució a través de casos particulars. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL5.2.1. Subdivideix problemes de programació en altres subproblemas més 

senzills. 

○ BL5.2.2. Generalitza i dedueix solucions de problemes de programació a través 

de casos particulars. 

○ BL5.2.3. Planteja i formula algorismes per a la resolució de problemes de pro-

gramació senzills. 

○ BL5.2.4. Resol problemes de programació senzills utilitzant algorismes. 

BL5.3. Crear aplicacions senzilles en un llenguatge de programació determinat, analitzant la 

seua estructura i seleccionant la sintaxi i semàntica de les seues construccions bàsiques per a 

la realització de projectes i la resolució de problemes reals. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL5.3.1. Crear aplicacions senzilles en un llenguatge de programació determi-

nat. 

○ BL5.3.2. Utilitza la sintaxi correcta, les instruccions i els operadors de l'un llen-

guatge determinat. 

○ BL5.3.3. Realitza projectes i resol problemes reals a través d'aplicacions que el 

mateix crea. 

BL6.1. 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 con-

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

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL6.1.1. Interpreta 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 realit-

zació de tasques d'aprenentatge. 

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 comu-

nicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL6.2.1. Expressa oralment textos prèviament planificats, de l'àmbit personal, 

acadèmic, social o professional, amb una pronunciació clara, aplicant les nor-

mes de la 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. 

BL6.3. Participar en intercanvis comunicatius de l'àmbit personal, acadèmic, social o professi-

onal aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la 

interacció oral utilitzant un llenguatge no discriminatori. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ 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 discrimi-

natori. 

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. 
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● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL6.4.1. Reconeix la terminologia conceptual de l'assignatura i del nivell edu-

catiu. 

○ BL6.4.2. Utilitza la terminologia correctament en activitats orals i escrites de 

l'àmbit personal, acadèmic, social o professional. 

BL6.5. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les 

estratègies de comprensió lectura 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'a-

prenentatge. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL6.5.1. Llig 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. 

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 ortogràfica i gra-

matical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunica-

tiva, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discri-

minatori. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ 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 ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats 

textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de forma orga-

nitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 

BL6.7. Cercar i seleccionar informació en diverses fonts de forma contrastada i organitzar la 

informació obtinguda mitjançant diversos procediments de síntesis o presentació dels contin-

guts; 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. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL6.7.1. Cerca i selecciona informació en diverses fonts de forma contrastada 

per a ampliar els seus coneixements i elaborar textos de l'àmbit personal, aca-

dèmic, social o professional i del nivell educatiu, citant adequadament la seua 

procedència. 

○ BL6.7.2. Organitza la informació obtinguda en una cerca mitjançant diversos 

procediments de síntesis o presentació dels continguts. 

BL6.8. Gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes creatives i confiar en les 

seues possibilitats, mostrar energia i entusiasme durant el seu desenvolupament, prendre deci-

sions raonades assumint riscos i responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les seues conse-

qüències. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL6.8.1. Realitza de forma eficaç tasques o projectes. 

○ BL6.8.2. Té iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les 

seues fortaleses i febleses. 

○ BL6.8.3. Mostra curiositat i interès durant el desenvolupament de tasques o pro-

jectes. 

○ BL6.8.4. Actua amb flexibilitat cercant solucions alternatives. 
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BL6.9. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, descrivint accions, recursos 

materials, terminis i responsabilitats per a aconseguir els objectius proposats, adequar el pla 

durant el seu desenvolupament considerant diverses alternatives per a transformar les dificul-

tats en possibilitats, avaluar el procés i el producte final i comunicar de forma creativa els 

resultats obtinguts amb el suport dels recursos adequats. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL6.9.1. Planifica tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previ-

sió de recursos i temps ajustada als objectius proposats. 

○ BL6.9.2. Adapta la previsió a canvis i imprevists transformant les dificultats en 

possibilitats. 

○ BL6.9.3. Avalua amb ajuda de guies el procés i el producte final de tasques o 

projectes. 

○ BL6.9.4. Comunica de forma personal els resultats obtinguts de tasques o pro-

jectes. 

BL6.10. Cercar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professionals i estudis vin-

culats amb els coneixements del nivell educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i com-

petències necessàries per al seu desenvolupament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds 

i interessos per a generar alternatives davant la presa de decisions vocacional. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL6.10.1. Cerca i selecciona informació sobre els entorns laborals, professions 

i estudis vinculats amb els coneixements del nivell educatiu. 

○ 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. 

○ BL6.10.3. Compara els coneixements, habilitats i competències de les professi-

ons i estudis vinculats amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar 

alternatives davant la presa de decisions vocacional. 

○ BL6.10.4 Genera alternatives, idees, hipòtesis, fórmules, productes, dissenys, a 

partir dels coneixements adquirits. 

BL6.11. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè 

tots els seus membres participen i aconseguisquen les metes comunes, influir positivament en 

els altres generant implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes 

i discrepàncies actuant amb responsabilitat i sentit ètic. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL6.11.1. Participa en equips de treball per a aconseguir metes comunes assu-

mint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat. 

○ BL6.11.2. Recolza a companys i companyes demostrant empatia i reconeixent 

les seues aportacions. 

○ BL6.11.3. Utilitza el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies. 

BL6.12. Crear productes informàtics (textos escrits, taules i gràfics de fulls de càlcul, formu-

laris de bases de dades, presentacions digitals, interfícies d'usuari de programes, imatges, ...) 

amb un aspecte estètic atractiu aplicant tècniques de disseny gràfic de qualsevol àmbit artístic. 

● Estàndards d'aprenentatge: 

○ BL6.12.1 Crea productes informàtics (textos escrits, taules i gràfics de fulls de 

càlcul, formularis de bases de dades, presentacions digitals, interfícies d'usuari 

de programes, imatges, ...) amb un aspecte estètic atractiu aplicant tècniques de 

disseny gràfic de qualsevol àmbit artístic. 
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b) Instruments d'avaluació. 

Per a avaluar els alumnes s’utilitzaran diferents instruments, des de la realització de proves 

escrites, pràctiques i exercicis que valoren al llarg del curs la consecució dels objectius per part 

del mateix. 

Es faran el següents tipus d'avaluació: 

- Avaluació inicial (diagnòstica), durant la segona setmana de classe, i té com a principal 

objectiu identificar els coneixements previs dels estudiants vers els continguts d’apre-

nentatge. 

- Avaluació formativa (continuada, processual): aquest tipus d’avaluació es dóna durant 

tota l’assignatura. L’objectiu és informar de l’evolució i progrés de l’aprenentatge dels 

estudiants per tal de poder oferir ajudes i flexibilitzar algunes decisions tenint en compte 

el ritme d’aprenentatge i les necessitats dels estudiants. Aquest tipus d’avaluació fo-

menta i potencia la regulació de l’aprenentatge dels estudiants. 

- Avaluació final (sumativa), al final de l’assignatura per a comprovar si els estudiants 

han realitzat l’aprenentatge que s’havia planificat i que s'esperava que assolissin. 

 

c) Criteris de qualificació. 

Al ser una assignatura amb un gran contingut procedimental els criteris de valoració ponderen 

mes els procediments que els continguts, per la qual cosa s’assignaran, 

• CONCEPTES 30% 

• PROCEDIMENTS 70% 

 

Al final del curs es decidirà si l'alumne o alumna ha aconseguit els objectius i ha aconseguit 

l'adequat grau d'adquisició de les competències corresponents. 

d) Activitats de reforç i ampliació. 

El departament d’Informàtica utilitza el material amb diversos nivells d’aprenentatge, de ma-

nera que hi ha manuals mes senzills i manuals mes complexos amb exercicis adaptats a les 

necessitats i nivell de l’alumnat. 

 

e) Procediments i instruments de recuperació. 

 

En cas de que el mes de juny no aproven el curs, podran presentar-se a la prova extraordinària. 

Prova extraordinària. 

Segons el departament, els criteris de recuperació seran: 

Conceptes: l'alumne haurà de presentar-se a una prova escrita dels conceptes que han sigut 

tractats al llarg del curs. 

Procediments: l'alumne haurà de presentar-se a una prova pràctica dels procediments que han 

sigut tractats al llarg del curs. 

Actitud: es considerarà actitud positiva la presentació a la prova extraordinària i la presentació 

del quadern d'activitat. 
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Els percentatges que s'aplicaran per al càlcul de la nota final són: 

Conceptes: 30% 

Procediments: 70% 

Aquells alumnes que no recuperen l'àrea en la prova extraordinària, es considera que no assolit 

els objectius del curs i per tant han de repetir els curs. 

 

8. Mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu o amb 

necessitat de compensació educativa. 

S'establiran les mesures més adequades perquè les condicions de realització de les avaluacions, 

inclosa l'avaluació final d'etapa, s'adapten a les necessitats de l'alumnat amb necessitat especí-

fica de suport educatiu; aquestes adaptacions en cap cas es tindran en compte per a millorar les 

qualificacions obtingudes. 

La intervenció educativa haurà d'adaptar-se a la persona, reconeixent les seues potencialitats i 

necessitats específiques. Des d'aquest plantejament, es vetlarà pel respecte a les necessitats de 

l'alumnat, als seus interessos, motivacions i aspiracions amb la finalitat de que tot l'alumnat 

aconseguisca el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com 

el màxim grau d'assoliment dels objectius i competències en l'etapa que es trobe cursant. 

S'assegurarà la informació, la participació i l'assessorament individualitzat a l'alumnat, i als 

seus representants legals si és menor d'edat, en el procés de detecció de les necessitats educa-

tives, així com en els processos d'avaluació i intervenció. 

A l’alumnat amb necessitats educatives especials se’ls minimitzen els continguts i li’ls propor-

cionen pràctiques i exercicis adequats al seu nivell de comprensió. També s’utilitzen diverses 

ferramentes com el JClic, el Compriss, Internet, que els poden reforçar en el maneig de l’ordi-

nador. 

9. Elements transversals 

a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

T.1,1 , T.2.1, T.2.2, T.2.3, T.3.1, T.3.2, T.3.3, T.4.1, T.4.2,  T.5.1, T.6.1, T.6.2, T.6.3, BL6.7, T.7.1, 

T.7.3 

b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació. 

T.4.1, T.4.2,  T.5.1, T.6.1, T.6.2, T.6.3, T.7.1, T.7.2, T.7.3, T.8.1, T.11.1, T14.1 

c) Emprendiment. 

T.8.1, T.8.2, T.8.3, T.8.4, T.8.5, T.9.1, T.9.2, T.9.3, T.9.4, TBL1.1. Analitzar les influències de 

les tecnologies de la informació i la comunicació en la transformació dels diversos àmbits de 

la societat actual. 

10. Avaluació de la pràctica docent e indicadors d'èxit. 

L'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge és una de les funcions del professorat 

segons la *LOMCE. En el Reial decret 1105/2014 que regula el currículum bàsic de secundària 

s'estableix expressament en l'article 20: 

“Els professors avaluaran tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament 

i la seua pròpia pràctica docent, per al que establiran indicadors d'assoliment en les programa-

cions didàctiques.” 
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És necessària l'avaluació perquè hi haja millora i l'autoavaluació de la pràctica docent és una 

estratègia necessària per al desenvolupament professional dels docents. 

Són múltiples els factors que incideixen en la pràctica educativa i en conseqüència que estan 

implicats en la seua millora. La selecció dels continguts, el tractament integrat dels mateixos, 

l'organització espacial i temporal, els materials i recursos didàctics, la vinculació o la proximitat 

entre les tasques i els interessos de l'alumnat, la funció social de les tasques, la diversitat de 

l'alumnat, els ritmes i maneres d'aprendre, l'organització del professorat per a donar resposta a 

tots aquests aspectes, el treball en equip, les altes expectatives o el foment del desig d'aprendre. 

Indicadors d'èxit 

En aquest apartat, proposarem una sèrie d'indicadors d'assoliment que ens serviran per a com-

provar el funcionament de la nostra programació i valorar la nostra pròpia actuació com a do-

cents. Seguidament dissenyarem un procediment (qüestionaris, rúbrica, enquestes als alumnes, 

etc) que ens permeta arreplegar les dades corresponents per a valorar la situació i poder propo-

sar i incorporar les mesures de millora que es consideren necessàries. 

Per a sistematitzar el treball, anem a establir una sèrie d'àmbits o dimensions a avaluar i elabo-

rar els indicadors d'assoliment per a cadascun d'ells. Les dimensions generals que arrepleguen 

i ordenen els àmbits de treball lligats a la pràctica docent es poden classificar en: 

● Programació 

● Diversitat 

● Activitats en l'aula 

● Avaluació 

Per a poder analitzar aquests aspectes principals o dimensions, anem a definir indicadors d'as-

soliment que ens permeten realitzar una anàlisi més significativa i pertinent de cadascun d'a-

quests àmbits de treball. 

● Programació  

○ Es consulta la programació al llarg del curs escolar. 

○ En programar es té en compte les opcions del context. 

○ Es dóna a conèixer als alumnes els elements de la programació:  

 objectius, criteris d'avaluació i metodologia.  

○ S'elaboren les programacions pensant a treballar per competències. 

○ S'analitzen en profunditat els recursos didàctics i se seleccionen sobre la base 

de la seua idoneïtat. 

○ A l'inici cada unitat didàctica es revisa la distribució temporal de la programació 

i s'adapta en funció del temps d'avaluació restant. 

● Diversitat   

○ S'ha adaptat la programació a les característiques i necessitats de l'alumnat. 

○ Es demana a l'alumnat diferents produccions en funció de les seues caracterís-

tiques.  

○ Tant en els exàmens com en el treball de l'aula es treballen activitats de diferents 

nivells de dificultat.   

○ Es tenen en compte la diversitat en els agrupaments de classe. 

○ Es persegueix que els alumnes treballen en classe a un ritme adequat amb les 

activitats proposades tenint en compte els seus diferents característiques. 

● Activitats d'aula 

○ Es proposen exercicis que impulsen la comunicació (cercar informació, inter-

pretar-la, prendre decisions, crear, raonar, explicar als altres...)  
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○ Es proposen activitats que contribuïsquen a l'aprenentatge autònom (cerca d'in-

formació complementària, treballs, recerques...). 

○ Les activitats i accions proposades tenen aquestes característiques: diverses, 

àmplies, de llarg recorregut, obliguen a pensar, permeten utilitzar recursos dife-

rents… 

○ L'alumnat és protagonista en la classe. 

○ Totes les activitats tenen un objectiu ben definit. 

○ S'empren diferents codis (verbals, siguen orals o escrits, gràfics, numèrics, au-

diovisuals, etc.) per a aconseguir l'objectiu de cada activitat 

○ Les activitats són aplicables a situacions comunes de l'activitat escolar 

● Avaluació 

○ A l'inici de la unitat didàctica o del projecte, els alumnes coneixen els objectius 

didàctics, les competències que es van a desenvolupar, les activitats que faran i 

com es desenvoluparà l'avaluació. 

○ S'usen diferents activitats d'avaluació (exàmens, treballs individuals, treballs 

col·lectius, exposicions orals, portfolis, diaris d'aprenentatge, mapes conceptu-

als, debats...). 

○ S'usen diversos instruments per a realitzar l'avaluació de l'alumnat (notes en el 

quadre del professor, rúbriques, escales d'observació, llistes d'acare, escales 

d'actituds, proves objectives...). 

○ Es tenen en compte les adaptacions realitzades en l'apartat de diversitat per a 

avaluar a través de diferents instruments si han aconseguit els objectius plante-

jats. 

○ Es relacionen els conceptes al llarg del curs per a evitar coneixements estancs. 

Instruments de recollida de dades 

Una vegada recopilats els indicadors d'assoliment, existeixen molts instruments per a realitzar 

la recollida de dades que ens permeten avaluar-los (qüestionaris, enquestes, rúbriques d'autoa-

valuació, etc). Es plantegen a continuació uns possibles qüestionaris en funció dels indicadors 

d'assoliment definits anteriorment. 
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Programació 1 2 3 4 

1 Consulte la programació al llarg del curs i, en cas necessari, realitze i 

anote les modificacions. 
    

2 En confeccionar la programació tinc en compte les oportunitats que m'o-

fereix el context. 
    

3 Al començament de cada nova unitat o projecte, proporcione als alum-

nes tota la informació que necessiten (aspectes que anem a treballar, 

objectius, activitats, competències a desenvolupar, etc. ). 

    

4 Arreplegue de manera específica en la meua programació les competèn-

cies clau i les relacione amb els continguts i els criteris d'avaluació. 
    

5 A l'hora d'elaborar la programació i les unitats didàctiques va analitzar 

els recursos didàctics disponibles i els seleccione sobre la base de la 

seua idoneïtat. 

    

 

Diversitat 1 2 3 4 

1 Què faig per a conèixer la composició de la classe?     

 - Passar una prova al començament del curs escolar.     

 - Llegir els informes anteriors de cada alumne.     

 - Me la faciliten en les reunions del grup.     

2 La meua programació té en compte la diversitat de l'alumnat.     

3 Plantege activitats o projectes de diferent nivell en cada unitat i en cada 

examen. 
    

4 Tinc en compte la diversitat a l'hora d'organitzar la classe, de crear els 

grups, etc. 
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Activitats d'aula 1 2 3 4 

1 Les activitats que propose són del següent tipus:     

 - Tancats, dirigits, del llibre, etc.     

 - Oberts, procedimentals, diversos, projectes, etc.     

 - Faciliten el treball cooperatiu.     

2 En la metodologia que aplique:     

 - Propose activitats per a facilitar l'aprenentatge autònom.     

 - Em base en les explicacions teòriques i/o en el llibre.     

 

Avaluació 1 2 3 4 

1 Abans de començar amb una unitat o un projecte explique als alumnes què, 

amb quina freqüència i sobre la base de què avaluaré. 
    

2 Utilitze diferents tipus de proves (exàmens, treballs, exposicions, debats, 

portfolis, etc. ) 
    

3 Utilitze diversos instruments per a realitzar l'avaluació de l'alumnat.     

 

A més hauríem de passar una enquesta de la labor docent als alumnes al final de curs per a 

poder millorar en la nostra labor. Aquesta seria contestada pels alumnes de forma anònima i 

arreplegaria preguntes com: 

1- Què és el que més t'ha agradat del curs? 

2- Què és el que menys?Justifica la teua resposta 

3- Estàs d'acord amb la teua nota? En cas contrari justifica la teua resposta 

4- Canviaries l'ordre dels continguts impartits en les avaluacions? 

5- Has utilitzat l'après en el curs en altres matèries? Si la resposta és afirmativa posa un exemple 

6- Què contingut crees que el professor hauria de millorar per a fer-ho arribar millor als alum-

nes? 

7- Dels tipus d'activitats realitzades en classe (treballs, exposicions, debats, etc...) crees que hi 

ha alguna que no hauríem de seguir realitzant? En cas afirmatiu justifica la teua resposta. 

8- En conclusió, creus que el curs s'adapta a les teues expectatives inicials? 
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Mesures de millora 

L'avaluació en l'educació sempre ha de ser un instrument de millora, les dades que s'obtinguen 

dels qüestionaris o de qualsevol altre instrument han de ser útils per a identificar les àrees de 

millora que ens permeten introduir canvis en la nostra programació didàctica per a adaptar-la 

millor a les necessitats dels alumnes. És més productiu que l'avaluació de la pràctica docent es 

realitze en determinats moments del curs escolar. Per exemple, en finalitzar cada unitat didàc-

tica, en acabar un projecte concret o en finalitzar cada trimestre. En cadascuna d'elles pots tenir 

objectius diferents i trobar diferents utilitats. Açò ens permetrà introduir millores en la labor 

docent al llarg del curs escolar, sense haver d'esperar al fet que aquest finalitze. 

11. Activitats complementaries 

 Des del departament d’informàtica es realitzaran diferents activitats complementàries 

com es: 

- Activitats a la setmana cultural si hi ha. 

- Tractament digital d’activitats extraescolars 

- Xerrades de caràcter informatiu sobre privacitat, bon ús d’Internet, etc. 
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Programació de Segón de Batxillerat 

Assignatura: Tecnologies de la Informació i la Comunicació II 
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e) Unitat didàctica 5: Programació estructurada  
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Introducció. 
En l'actualitat vivim una revolució informàtica i de les telecomunicacions permanent: manegem infor-

mació i aparells tecnològics que fa uns pocs anys no érem capaços d'imaginar. La forma en què vivim 

i treballem ha canviat profundament i han sorgit un conjunt de noves competències necessàries per a 

desenrotllar-se i integrar-se en la vida adulta, en una societat hiperconnectada i en un constant i creixent 

canvi. Els alumnes i les alumnes han d'estar preparats per a adaptar-se a un nou mapa de societat en 

transformació. D'ací la importància de la integració de la competència digital en les diferents àrees de 

l'ensenyança secundària i la inclusió de l'àrea específica d'Informàtica on fonamentar-la i aprofundir en 

el seu desenrotllament. 

L'àrea de les TIC contribuïx a la consecució d'alguns dels objectius de l'etapa de Batxillerat. Contribuïx 

a l'ús de les noves tecnologies amb solvència i responsabilitat; contribuïx al domini, tant en l'expressió 

oral com escrita, de la llengua pròpia; desenrotlla la sensibilitat artística i el criteri estètic i desenrotlla 

actituds com la creativitat, la iniciativa, la confiança en un mateix i el sentit crític. 

Els continguts que es desenrotllen per a la consecució dels objectius descrits estan organitzats en blocs 

que comprenen tots els dominis de la competència digital. Respecte als criteris d'avaluació, es presenten 

processos de descripció i comprensió per a avaluar els continguts conceptuals de l'àrea; processos d'apli-

cació i d'anàlisi que avaluen la major part dels continguts procedimentals; i finalment, processos d'ava-

luació i de creació que avaluen la reflexió i creativitat en el desenrotllament de les tasques i projectes. 

L'organització dels continguts i criteris d'avaluació agrupats per blocs està dissenyada de tal manera 

que, per a avaluar un mateix bloc de continguts, la complexitat dels processos és creixent al llarg de 

l'etapa educativa. A més, s'ha inclòs un bloc transversal al final del currículum de cada curs amb la 

finalitat de contribuir junt amb la resta d'àrees al desenrotllament de la competència en comunicació 

lingüística, les competències socials i cíviques, la competència d'aprendre a aprendre i la competència 

del sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Els continguts i els criteris d'este bloc poden treballar-se i 

avaluar-se des de qualsevol dels blocs anteriors. 

La contribució de l'àrea a l'adquisició de la competència de comunicació lingüística es treballa amb més 

profunditat en l'elaboració de documents de text o presentacions multimèdia, ja que s'exercita l'expres-

sió escrita i l'exposició oral dels continguts digitals elaborats. La competència matemàtica i en ciències 

i tecnologies està present en l'estudi de la representació de la informació, de les característiques dels 

equips informàtics i de les xarxes informàtiques, de la programació i de les aplicacions de processament 

matemàtic de la informació. La contribució a l'adquisició de les competències socials i cíviques es des-

enrotlla a través de la participació i la relació de l'alumnat en les xarxes socials i de l'anàlisi de la in-

fluència de les TIC en la transformació de la societat actual. La competència de consciència i expres-

sions culturals es desenrotlla a través de la producció de continguts multimèdia on l'alumnat pot emprar 

diferents codis i formats digitals per a l'expressió artística. L'aportació de l'àrea a l'adquisició tant de la 

competència d'aprendre a aprendre com de la del sentit d'iniciativa i esperit emprenedor està present en 

el desenrotllament proposat del currículum per tasques o per projectes. 

El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el desenrotllament de 

les competències, l'aprenentatge en contextos reals dels elements transversals i dels continguts de les 

àrees. Com el R.D. 116/2014 proposa, i en línia amb la Recomanació 2006/962/EC, del Parlament Eu-

ropeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a l'aprenentatge per-

manent, este decret es basa igualment a potenciar l'aprenentatge per competències, integrades en la resta 

d'elements curriculars per a propiciar una renovació en la pràctica docent i en el procés d'ensenyança i 

aprenentatge. 
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Es proposen nous enfocaments en l'aprenentatge i avaluació, que han de suposar un important canvi en 

les tasques que han de resoldre els/as alumnes/as i en plantejaments metodològics innovadors. La com-

petència es contempla com a coneixement en la pràctica, un coneixement adquirit a través de la parti-

cipació activa en pràctiques socials que, com a tals, es poden desenrotllar tant en el context educatiu 

formal, a través del currículum, com en els contextos educatius no formals i informals. 

El rol del docent és fonamental, perquè ha de ser capaç de dissenyar tasques o situacions d'aprenentatge 

que possibiliten la resolució de problemes, l'aplicació dels coneixements apresos i la promoció de la 

creativitat i el juí crític i reflexiu de l'alumnat, i ser un facilitador, mediador i orientador del procés 

d'ensenyança i aprenentatge. 

L'aprenentatge competencial per la seua mateixa naturalesa invita a la integració metodològica. Es re-

comana per a seqüenciar la programació dels continguts utilitzar estratègies metodològiques actives 

com l'aprenentatge basat en projectes o l'aplicació d'unitats didàctiques integrades que permeten treba-

llar continguts d'un o més blocs de manera simultània. Sobre els contextos en què es poden desenrotllar 

estos projectes o tasques trobem: l'ús dels equips informàtics quotidians, la interacció diària en la xarxa, 

la resolució de problemes tècnics i teòrics, la programació d'aplicacions per al desenrotllament del pen-

sament lògic i computacional, l'elaboració, exposició i publicació de continguts digitals per a un ús 

personal, professional o escolar i la participació en xarxes socials. Quant als models d'ensenyança, la 

recomanació és combinar l'ús de diversos d'ells: l'ensenyança directa, la inductiva bàsica, la investigació 

en grup, el joc de rols, la indagació jurisprudencial, l'ús d'organitzadors previs, etcètera. 

Respecte a l'avaluació, s'ha d'avaluar tant el procés com el resultat. Els criteris d'avaluació estan redac-

tats com resultats d'aprenentatge i inclouen processos de diferent complexitat, continguts de diferent 

tipus i contextos de realització adequats a la naturalesa de l'execució dels aprenentatges que evidencien 

amb l'objecte de possibilitar la seua observació i avaluació en contextos reals. Esta sintaxi permet una 

millor selecció de procediments, proves i instruments d'avaluació adequats als diferents tipus d'apren-

entatge. Perquè l'avaluació siga més objectiva es recomana que es realitze amb una varietat de proves 

com a diaris d'aprenentatge, portafolis, entrevistes, enquestes, debats i proves objectives (escrites, orals 

i pràctiques). Com a instruments d'avaluació es recomana la rúbrica per al producte final de les tasques 

o dels projectes, i per a qualsevol activitat que supose una realització complexa; les proves objectives 

quan es pretenguen avaluar processos de baix nivell com la identificació, la descripció, etc. o, en gene-

ral, en aquells casos on es vullga diversificar les estratègies d'avaluació; les escales d'observació en els 

criteris d'avaluació del bloc transversal; les llistes de confrontació per a aquelles activitats que suposen 

execucions senzilles; i els criteris que no estiguen redactats en termes de processos cognitius (com per 

exemple adoptar o participar) poden ser avaluats per mitjà de l'ocupació d'escales d'actituds. 

Els continguts i els criteris d'avaluació s'han seqüenciat de forma progressiva i diferenciada per a faci-

litar la identificació i avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell facilitant així l'atenció a la 

diversitat des de les programacions d'aula i la continuïtat dels aprenentatges entre nivells i etapes. Esta 

progressió diferenciada també permet la programació i avaluació dels aprenentatges de reforç o amplia-

ció i realitzar les adaptacions curriculars per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 

facilitant la inclusió. 

Justificació de la programació. 
La programació és la fixació de competències bàsiques, objectius, continguts, metodologia i avaluació 

establits en el projecte curricular d'etapa i es plasma en unitats didàctiques planificant els períodes i 

activitats d'aprenentatge i avaluació 

Este document té com a finalitat el desenrotllament de la programació didàctica per a l'assignatura de 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació II de segon de Batxillerat tenint en compte la següent 

normativa: 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (la LOMCE la modifica, no la substituïx) 
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Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 

Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'establix el currículum bàsic de l'Educació Se-

cundària Obligatòria i del Batxillerat. 

Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que establix el currículum i desenrotlla l'ordenació gene-

ral de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Inno-

vació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació 

acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016. 

L'acceleració que s'ha produït en el desenrotllament tecnològic durant el s. XX justifica la necessitat 

formativa en el camp de la informàtica. El ciutadà precisa els coneixements necessaris per a ser un agent 

actiu en este procés, ja siga com a consumidor dels recursos que la informàtica posa en les seues mans 

o com a productor d'innovacions. 

Contextualització. 
Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'establix el currículum bàsic de l'Educació Se-

cundària Obligatòria i del Batxillerat. 

La present programació s’ha contextualitzat en el centre IES Les Foies de Benigànim. 

  

L' Institut d' Ensenyament de Secundària Les Foies de Benigànim es va crear a l' any 2000 com IES, 

donat suport educatiu al poble de Benigànim i pobles limítrofes, amb capacitat per a 800 alumnes apro-

ximadament .  

Respecte al tipus d’alumnat, es tracta d’alumnes que per norma general disposen d’equips informàtics 

a casa amb connexió a Internet, encara que els seus coneixements sobre l’ús del mateixos és bàsic. 

Pel que fa a les ensenyances que s'imparteixen al centre tenim, el primer cicle de l'ESO (1r i 2n d'ESO), 

el segon cicle (3r i 4t d'ESO), 1r i 2n de batxillerat, aixi com cicles formatius d'administració i comerç. 

A més, al institut es desenvolupa el programa d'educació bilingüe per a aconseguir un domini equili-

brat de les dos llengües cooficials, concretament tenim: el Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV) 

i el Programa d'Immersió Lingüística (PIL). El Programa d’Ensenyament en Valencià està pensat per a 

alumnes valencianoparlants o que viuen en entorns valencianoparlants. 

L’idioma que s’utilitza és el valencià, amb una introducció del castellà, a nivell oral, també des del 

primer moment, afavorint així que els alumnes puguen anar desenvolupant un domini formal del valen-

cià, i al mateix temps, puguen assolir un domini equilibrat del castellà, de manera que es puguen assolir 

els objectius previstos en els decrets de currículum. 

D'altra banda tenim el Programa d’Immersió Lingüística està pensat per alumnes no valencians parlants, 

o que no viuen en entorns on el valencià és la llengua majoritària de comunicació. 

El programa està pensat per a que, a partir de la voluntat manifestada pels pares/mares o tutors, els i les 

alumnes puguen assolir una competència lingüística en la llengua que no els és habitual. 

El Programa d'Immersió Lingüística partix del respecte a la llengua pròpia de l'alumnat. En tot moment 

es respecta l'expressió espontània de l'alumnat. 

Objectius de l'etapa respectiva vinculats amb la matèria o l'àmbit. 
El batxillerat té com a finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, 

coneixements i habilitats que els permeten desenrotllar funcions socials i  incorporar-se a la vida activa 

amb responsabilitat i competència. Així mateix, capacitarà als alumnes per a accedir a l'educació supe-

rior. 

El batxillerat comprén dos cursos, i ha d'oferir una preparació especialitzada als alumnes d'acord amb 

les seues perspectives i interessos de formació o permetre la incorporació a la vida activa una vegada 

finalitzat el mateix. 
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Objectius generals de l'etapa. 
El batxillerat contribuirà a desenrotllar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permeten: 

a. Exercir la ciutadania democràtica, des d'una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica 

responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola així com pels drets humans, que fomente 

la coresponsabilitat en la construcció d'una societat justa i equitativa. 

b. Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable i autònoma i 

desenrotllar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i 

socials. 

c. Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre hòmens i dones, analitzar i valorar crítica-

ment les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones amb dis-

capacitat. 

d. Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l'eficaç aprofi-

tament de l'aprenentatge, i com a mitjà de desenrotllament personal. 

e. Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, la llengua castellana i, si és el cas, la llengua 

cooficial de la seua Comunitat Autònoma. 

f. Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres. 

g. Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació. 

h. Conéixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els 

principals factors de la seua evolució. Participar de forma solidària en el desenrotllament i millora del 

seu entorn social. 

i. Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies 

de la modalitat triada. 

j. Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics. 

Conéixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condi-

cions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient. 

k. Refermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, 

confiança en un mateix i sentit crític. 

l. Desenrotllar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i 

enriquiment cultural. 

m. Utilitzar l'educació física i l'esport per a afavorir el desenrotllament personal i social. 

n. Refermar actituds de respecte i prevenció en l'àmbit de la seguretat viària. 

Objectius específics de la matèria. 
Els alumnes i les alumnes han d'estar preparats per a adaptar-se a un nou mapa de  societat en transfor-

mació. Dia a dia apareixen nous dispositius electrònics que creguen, emmagatzemen, processen i trans-

meten informació en temps real i permeten a l'usuari estar connectat i controlar en mode remot diversos 

dispositius en la llar o el treball, creant un escenari molt diferent del de temps passats. 

És imprescindible educar en l'ús de ferramentes que faciliten la interacció dels jóvens amb el seu entorn, 

així com en els límits ètics i legals que implica el seu ús. 

D'altra banda, l'alumnat ha de ser capaç d'integrar i vincular estos aprenentatges amb altres de la resta 

de matèries, donant coherència i potenciant el domini dels mateixos. 

En Batxillerat, la matèria ha de proposar la consolidació d'una sèrie d'aspectes tecnològics indispensa-

bles tant per a la incorporació a la vida professional com per a prosseguir estudis superiors. 
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Sobre els contextos en què es poden desenrotllar estos projectes o tasques trobem: l'ús dels equips in-

formàtics quotidians, la interacció diària en la xarxa, la resolució de problemes tècnics i teòrics, la 

programació d'aplicacions per al desenrotllament del pensament lògic i computacional, l'elaboració, 

exposició i publicació de continguts digitals per a un ús personal, professional o escolar i la participació 

en xarxes socials. 

Competències. 

Relació de les competències bàsiques amb els objectius específics de la matèria 
L'àrea de les TIC contribuïx a la consecució de diverses dels competències de l'etapa de Batxillerat: 

CCLI: Competència comunicació lingüística. 

La contribució de l'àrea a l'adquisició de la competència de comunicació lingüística es treballa amb més 

profunditat en l'elaboració de documents de text o presentacions multimèdia, ja que s'exercita l'expres-

sió escrita i l'exposició oral dels continguts digitals elaborats. 

Contribuïx al domini, tant en l'expressió oral com escrita, de la llengua pròpia. 

La busca i ús de fonts d'informació i situacions de comunicació diverses consolida les destreses lectores.  

La interacció en llengües estrangeres, especialment l'anglés, facilita un ús funcional de les mateixes. 

CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i tecnologia. 

La competència matemàtica i en ciències i tecnologies està present en l'estudi de la representació i 

interpretació de la informació, de les característiques dels equips informàtics i de les xarxes informàti-

ques, de la programació i de les aplicacions de processament matemàtic de la informació. 

CD: Competència digital. 

Contribuïx a l'ús de les noves tecnologies amb solvència i responsabilitat. 

Convertir-se en creador i difusor de coneixements a través de la comunicació amb altres subjectes in-

terconnectats per mitjà de xarxes d'informació. 

Accedir a la informació des de múltiples dispositius i ubicacions per a seleccionar dades rellevants, a fi 

de relacionar-los amb els coneixements previs i generar així blocs de comprensió més complexos. 

Integrar informació, elaborar i produir documents que puguen ser difosos en distints formats i per dife-

rents mitjans. 

Desenrotllar destreses i actituds que possibiliten la localització i interpretació de la informació per a 

utilitzar-la, difondre-la i permetre que tots els individus i grups socials puguen accedir a la creixent 

oferta de servicis de la societat del coneixement.   

Aprendre a resoldre problemes utilitzant el pensament computacional, és a dir, utilitzant un procés de 

resolució de problemes que inclou les següents característiques: 

Formular problemes de manera que es permeta l'ús d'un ordinador per a ajudar a resoldre'ls. 

Organitzar i analitzar lògicament la informació. 

Representar la informació a través d'abstraccions com els models i les simulacions. 

Automatitzar solucions fent ús del pensament algorítmic (establint una sèrie de passos ordenats per a 

arribar a la solució). 

Identificar, implementar i provar possibles solucions amb l'objectiu d'aconseguir la millor solució. 

Generalitzar i transferir este procés de resolució de problemes a una gran varietat de problemes. 

CSC: Competències socials i cíviques. 

La contribució a l'adquisició de les competències socials i cíviques es desenrotlla a través de la partici-

pació i la relació de l'alumnat en les xarxes socials i de l'anàlisi de la influència de les TIC en la trans-

formació de la societat actual: 

Buscant, registrant, analitzant i interpretant informació sobre els fenòmens socials i històrics. 

Accedint en temps real a les fonts d'informació que conformen la visió de la societat. 

Compartint idees i opinions a través de la participació en xarxes socials. 

Accedint a servicis relacionats amb l'administració digital en les seues diverses facetes. 
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CAA: Competència aprendre a aprendre. 

SIEE: Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. 

L'aportació de l'àrea a l'adquisició tant de la competència d'aprendre a aprendre com de la del sentit 

d'iniciativa i esperit emprenedor està present en el desenrotllament proposat del currículum per tasques 

o per projectes. 

Es manifesta també en l'accés i interacció amb entorns virtuals d'aprenentatge. 

CEC: Consciència i expressions culturals. 

La competència de consciència i expressions culturals es desenrotlla a través de la producció de contin-

guts multimèdia on l'alumnat pot emprar diferents codis i formats digitals per a l'expressió artística. 

Desenrotlla la sensibilitat artística i el criteri estètic i desenrotlla actituds com la creativitat, la iniciativa, 

la confiança en un mateix i el sentit crític. 

Bloc 1: Programació. 

CD/CAA 

BL1.1. Diagramar problemes de mitjana complexitat per mitjà de l'ús de metodologies d'anàlisi i dis-

seny. 

CD /CMCT 

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. 

CD /CMCT /CAA /SIEE 

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. 

Bloc 2: Publicació i difusió de continguts. 

CD /CSC /CAA /SIEE 

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. 

CD /CAA 

BL2.2. Elaborar continguts en ferramentes de la Web, administrant la seua estructura, afegint informa-

ció multimèdia i tenint en compte l'objectiu que es pretén aconseguir i a qui va dirigit. 

Bloc 3: Seguretat. 

CD/CSC 

BL3.1. Analitzar la importància que la seguretat de la informació posseïx en CD la societat del conei-

xement valorant les repercussions de tipus econòmic, social o personal i adoptar les conductes de segu-

retat 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. 

Bloc 4. Elements transversals 

CCLI/CAA 

Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les estratègies de Com-

prensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut, l'ampliació dels seus 

coneixements i la realització de tasques d'aprenentatge. 

CCLI/CAA 
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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 edu-

catiu 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. 

CCLI/CAA 

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. 

CCLI/CAA 

Reconéixer 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. 

CCLI/CAA 

Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de com-

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

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

CCLI/CAA 

Escriure textos de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional en diversos formats i suports, cui-

dant els seus aspectes formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell edu-

catiu 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. 

CCLI/CAA 

Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de forma contrastada i organitzar la informació obtin-

guda per mitjà de diversos procediments de síntesi 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. 

SIEE/CAA 

Gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes creatives i confiar en les seues possibilitats, 

mostrar energia i entusiasme durant el seu desenrotllament, prendre decisions raonades assumint riscos 

i responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les seues conseqüències. 

SIEE/CAA 

Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, descrivint accions, recursos materials, terminis 

i responsabilitats per a aconseguir els objectius proposats, adequar el pla durant el seu desenrotllament 

considerant diverses alternatives per a transformar les dificultats en possibilitats, avaluar el procés i el 

producte final i comunicar de forma creativa els resultats obtinguts amb el suport dels recursos adequats.  

SIEE/CSC 

Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els co-

neixements del nivell educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i competències necessàries per al 

seu desenrotllament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives 

davant de la presa de decisions vocacional. 

SIEE/CAA/CSC 

Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els seus 

membres participen i aconseguixen les metes comunes, influir positivament en els altres generant im-

plicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb 

responsabilitat i sentit ètic. 

CEC/CD 
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Crear productes informàtics (textos escrits, taules i gràfics de fulls de càlcul, formularis de bases de 

dades, presentacions digitals, interfícies d'usuari de programes, imatges, ...) amb un aspecte estètic 

atractiu aplicant tècniques de disseny gràfic de qualsevol àmbit artístic. 

CD/CMCT/CAA 

Utilitzar el pensament computacional per a resoldre problemes. 

Continguts. 

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. Re-

solució 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. 

Instanciació d'objectes. Herència. 

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

Ús d'entorns de desenrotllament de programari. 

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 l'ac-

tivitat 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 so-

cials 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. 
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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. Re-

percussions 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 fronts a atacs externs. 

Elements de protecció programari enfront d'atacs externs. 

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

Unitats didàctiques. 

Organització de les unitats didàctiques. 

Unitat didàctica 1: L'era digital 

Un món connectat. 
Treball col·laboratiu en la web 2.0. 

Selecció de la informació. 

Organització de la informació. 

Producció de continguts. 

Mitjans de comunicació. 

Xarxes socials. 

Allotjament i distribució d'arxius en el núvol. 

Comerç electrònic. 

Factors de risc en l'era digital. 

Unitat didàctica 2: Blogs 

Què és un blog? 

Creació de blogs. 

Gestió de blogs. 

Panell de control i configuració bàsica d'un blog en WordPress. 

Publicació i edició d'entrades. 

Enllaços i contingut multimèdia. 

Gestió de comentaris. 

Temes i personalització. 

Unitat didàctica 3: Disseny i edició de pàgines web 

Tipus de pàgines web. 

Estàndards de publicació i editors web 

Instal·lació d'un sistema de gestió de continguts. 

Configuració del sistema de gestió de continguts. 

Creació de pàgines estàtiques. 

Gestió d'usuaris. 

Temes, widgets i plugins. 

Estructura d'un document web: HTML. 

Personalització de l'estil: CSS. 

Publicació de pàgines web. 
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Unitat didàctica 4: Seguretat informàtica 

La seguretat de la informació. 

Amenaces a la seguretat. 

Programari maliciós. 

Atacs als sistemes informàtics. 

Protecció contra el programari maliciós. 

Xifrat de la informació. 

Firma electrònic i certificat digital. 

Navegació segura. 

Privacitat de la informació. 

Protecció de les connexions en xarxa. 

Seguretat en les comunicacions sense fil. 

Unitat didàctica 5: Programació estructurada 

Llenguatges, compiladors i intèrprets. 

Un programa que calcula. 

Presa de decisions. 

Bucles. 

Estructures bàsiques de dades. 

Fitxers. 

Funcions. 

Unitat didàctica 6: Programació orientada a objectes 

Tipus de dades simples. 

Registres (struct). 

Classes. 

Cadenes de text: la classe string. 

Estructures dinàmiques: les classes queue, stack, list, vector i map. 

Programes amb uns quants fonts. 

Disseny de classes. 

Implementació de classes. 

Unitat didàctica 7: Anàlisi, desenrotllament i prova d'aplicacions 

Anàlisi. 

Disseny. 

Implementació amb programació estructurada. 

Implementació orientada a objectes. 

Proves. 

Optimització. 

Integració, distribució i manteniment. 
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Distribució temporal de les Unitats Didàctiques 

 
Unitat didàctica Bloc Hores 

1. L'era digital 2 12 

2. Blogs 2 15 

3. Disseny i edició de pàgines web 2 22 

4. Seguretat informàtica 3 8 

5. Programació estructurada 1 35 

6. Programació orientada a objectes 1 40 

7. Anàlisi, desenrotllament i prova d'aplicacions 1 12 

TOTAL:  144 
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Metodologia. Orientacions didàctiques. 
Les activitats proposades pel professor es realitzaran en classe, i es guardaran amb el nom i en el lloc 

que s'indique. A més, hauran d'estar presents en el seu lloc d'emmagatzematge durant tot el curs, per si 

el professor les demana en qualsevol moment. Per a això serà l'alumne el que s'encarregue de cuidar de 

la seua existència i de realitzar les còpies de seguretat oportunes. 

La realització de les activitats és obligatòria, per la qual cosa deuran d'estar realitzades en la data que 

s'indique per a poder ser avaluat l'alumne en l'apartat corresponent a “Realització d'exercicis”. 

Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius. 
La metodologia bàsica a utilitzar serà l'aprenentatge significatiu, el llenguatge utilitzat en classe ha de 

ser comprensible pels alumnes, per a això es realitzaran unes proves inicials als alumnes per a determi-

nar el domini del vocabulari informàtic i el coneixement d'una informació mínima d'informàtica bàsica, 

que permeta fixar el punt de partida de la matèria. 

Tota situació d'aprenentatge ha de partir dels continguts, tant conceptuals com procedimentals i actitu-

dinals, partint de les experiències de l'alumne, és a dir, el seu esquema de coneixement previ. Els nous 

continguts que constituïxen l'aprenentatge han de ser formulats de tal manera que l'alumne/a puga rela-

cionar-los amb el seu esquema previ. 

Per a l'adquisició de nous coneixements és útil presentar al principi de cada unitat didàctica un conjunt 

de conceptes i relacions de la matèria objecte d'aprenentatge i intentar encaixar els nous conceptes dins 

de l'estructura cognitiva de l'alumne. 

Quatre són els principis fonamentals de l'aprenentatge significatiu que tenen importants implicacions 

metodològiques en el procés d'ensenyança–aprenentatge: 

Assimilació activa de continguts. Això suposa una intensa activitat per part de l'alumne/a, que ha d'es-

tablir relacions entre els nous continguts i la seua pròpia estructura cognitiva. Per a ajudar en este procés, 

el professor deu: 

Suscitar en l'alumnat coneixement i experiències rellevants respecte del nou coneixement que 

se li proposa 

Tindre en compte els coneixements previs de l'alumne/a i la connexió que puga establir amb 

els nous continguts. 

Fixar els continguts i predisposar favorablement l'alumne/a. 

Construcció, organització i modificació dels coneixements. Això suposa en el treball del professor: 

El disseny i la presentació prèvia, al mateix temps general i concreta, de  els conceptes i relacions fo-

namentals. 

L'activació dels conceptes que l'alumnat posseïx o la informació dels mateixos per mitjà d'activitats i 

exemples. 

El resultat ha de ser la modificació de l'estructura cognitiva de l'alumne. Este no sols aprén nous con-

ceptes sinó que, sobretot, aprén a aprendre. 

Diferenciació progressiva dels continguts, que implica: 

L'ampliació progressiva de conceptes per l'alumnat per mitjà de l'enriquiment dels seus conceptes previs 

de l'aprenentatge en qüestió. 

L'organització prèvia dels materials per part del professor: seqüenciació dels continguts. 

Solució de les dificultats d'aprenentatge: durant el procés d'aprenentatge poden produir-se conceptes 

contradictoris o no degudament integrats en l'estructura cognitiva de l'alumne/s. El professor contribuïx 

a previndre les dificultats per mitjà d'una bona seqüenciació dels continguts i a superar-les, per mitjà de 

la seua orientació a l'alumnat. Serà necessari tindre present esta concepció d'aprenentatge quan es pren-

guen decisions sobre els criteris de disseny d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació. 
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Les activitats educatives en el batxillerat han d'afavorir la capacitat de l'alumne per a aprendre per si 

mateix, per a treballar en equip i per a aplicar els mètodes d'investigació apropiats. És per açò que la 

metodologia també serà eminentment activa i participativa. El professor realitzarà exposicions verbals 

amb abundant suport gràfic i nombrosos exemples pràctics d'aplicació amb suport o sense informàtic. 

Actuarà com a assessor, intentant orientar les tasques d'autoaprenentatge, és a dir, tractant d'aconseguir 

que l'alumne participe al màxim en l'elaboració dels processos conduents a la seua pròpia instrucció. 

S'ha de realitzar una explicació dels continguts, realització d'exercicis i qüestions relacionades amb el 

tema, considerant els aspectes següents: 

Preferiblement es realitzaran explicacions curtes i s'introduiran els conceptes segons es vagen necessi-

tant, passant posteriorment a l'execució dels exercicis pràctics. 

Es procurarà realitzar connexions amb altres assignatures. 

La metodologia de treball ha d'afavorir la col·laboració entre els membres del grup. 

Activitats i estratègies d'ensenyança i aprenentatge. Activitats complementàries. 
A l'hora de completar els continguts de l'assignatura, es proposarà a l'alumne busca d'informació en 

Internet i la proposta/realització d'exercicis de la unitat corresponent. Serà el propi alumne el que pro-

pose i resolga els dits exercicis, o bé de forma individual, o bé en grups (de no més de 3 alumnes). 

Avaluació de l'alumnat. 
L'avaluació contínua s'entén com un element inherent al procés d'ensenyança-aprenentatge i com un 

instrument al servici d'este procés, és a dir, per un costat les situacions i activitats que s'utilitzen per a 

identificar i valorar què han aprés els alumnes constituïxen el punt d'unió entre els processos d'ensen-

yança que desplega el professor i els processos de construcció de coneixement que realitzen els alumnes 

(Coll, Martín i Onrubia, 2001), i d'altra banda, les activitats d'avaluació han de ser coherents amb la 

resta d'elements que constituïxen el procés educatiu, en especial amb els objectius que es perseguixen i 

les activitats que es plantegen (William, 2000, Hargreaves, Earl i Schmidt, 2002, Dochy, 2004; Norton, 

2004). Per tant, no es pretén valorar només el coneixement conceptual dels alumnes, sinó també les 

seues habilitats en contextos reals d'ús (Shepard, 2000). Per a això, és fonamental incardinar l'avaluació 

en el procés mateix d'aprenentatge que duen a terme els alumnes mentre s'exercixen les activitats d'en-

senyança i aprenentatge, sent les principals activitats d'ensenyança-aprenentatge al mateix temps acti-

vitats d'avaluació. 

Així, un conjunt d'activitats d'avaluació contínua consistiran en dos parts: 

1. Elaboració per part dels alumnes de diferents productes para cada un dels blocs temàtics en què 

s'organitza l'assignatura. Per exemple, en una situació d'anàlisi de casos o de resolució de problemes 

complexos. L'elaboració d'estos productes requerix, entre altres aspectes, l'ús de competències d'auto-

regulació de l'aprenentatge. A més, els alumnes han de formalitzar informes d'autoavaluació, individual 

i en grup, sobre el seu propi procés de treball i aprenentatge al finalitzar cada un dels blocs. 

2. Per part del professor, l'avaluació contínua incorpora el seguiment i l'observació del procés de treball 

de l'alumnat, l'elaboració d'informes escrits detallats de l'avaluació dels resultats de l'aprenentatge dels 

alumnes en cada bloc temàtic i el seu trasllat als alumnes com a seguiment a partir dels resultats d'ava-

luació. 

D'esta manera, el sistema d'avaluació contínua utilitzat complix una doble finalitat, d'una banda, és útil 

al professor en la mesura que ajuda a prendre decisions dirigides a millorar la seua pràctica docent en 

relació amb l'aprenentatge dels alumnes (avaluació formativa) i d'altra banda, ajuda als alumnes a pren-

dre decisions dirigides a millorar la seua activitat d'aprenentatge (avaluació formadora) (Nunziati, 1990, 

Allal, 1991). 
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L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat serà contínua i diferenciada segons les distintes matèries, 

tindrà un caràcter formatiu i serà un instrument per a la millora tant dels processos d'ensenyança com 

dels processos d'aprenentatge. 

L'avaluació serà contínua i formativa. 

Donat el caràcter continu de l'avaluació, esta tindrà com a fi detectar les dificultats en el moment en què 

es produïsquen, analitzar les seues causes i, en conseqüència, reorientar la intervenció educativa i 

adequar-la a la diversitat de capacitats, ritmes d'aprenentatge, interessos i motivacions de l'alumnat. 

Així mateix, el caràcter formatiu implica que l'avaluació serà un instrument per a la millora tant dels 

processos d'ensenyança com dels processos d'aprenentatge. 

Criteris d'avaluació. 
Els referents per a la comprovació del grau d'adquisició de les competències i l'èxit dels objectius de 

l'etapa en les avaluacions contínua i final de les matèries dels blocs d'assignatures troncals i específi-

ques, seran els criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables que figuren a continuació: 

Unitat didàctica 1: L'era digital 

Utilitzar amb propietat els conceptes relacionats amb les xarxes en el context de l'accés dels 

usuaris a Internet. 

Conéixer algunes de les ferramentes que proporciona la web 2.0 per a emprendre tasques de 

treball col·laboratiu. 

Demostrar criteris sòlids que permeten triar la forma òptima de selecció de la informació 

procedent de diverses fonts en Internet. 

Valorar la importància d'una bona organització de la informació per a facilitar l'accés a la 

mateixa per part d'altres usuaris. 

Conéixer alguns dels sistemes més habituals de producció de continguts en la xarxa. 

Manejar amb competència els diferents sistemes de comunicació que oferix internet. 

Distingir els diferents tipus de xarxes socials, les seues característiques bàsiques, els seus 

avantatges i els seus riscos. 

Estar al corrent dels diversos sistemes d'allotjament de continguts en el núvol. 

Conéixer les particularitats que presenta el comerç electrònic i les diferents pràctiques segures 

que són desitjables en la seua utilització. 

Valorar críticament alguns dels factors de risc en l'era digital. 

Unitat didàctica 2: Blogs 

Conéixer les característiques de bàsiques dels blogs, la seua utilitat i els seus tipus. 

Utilitzar una plataforma com WordPress o Blogger per a crear i gestionar un blog. 

Gestionar els blogs creats de manera que es fomente la participació en ells. 

Emprar amb probitat els recursos en el blog creat de manera que es respecten les llicències 

dels continguts aliens i que es reconega expressament el treball d'altres persones. 
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Manejar amb competència les diferents opcions de configuració mostrades en el panell de 

control en WordPress. 

Coneix i empra els processos de creació i edició d'entrades en el blog. 

Inserir enllaços i continguts multimèdia en els blogs creats. 

Gestionar de forma autònoma i responsable els comentaris que els usuaris del blog realitzen. 

Personalitzar el blog creat a través de l'adaptació del tema, de la seua personalització i de 

l'elecció de widgets. 

Unitat didàctica 3: Disseny i edició de pàgines web 

Establir una classificació de les pàgines web en funció de diferents criteris. 

Conéixer la utilitat dels estàndards de publicació web i algunes de les realitzacions pràctiques 

en què es desenrotllen. 

Saber instal·lar un sistema de gestió de continguts per a crear un lloc web. 

Configurar adequadament el sistema de gestió de continguts instal·lat. 

Crear i gestionar pàgines estàtiques utilitzant WordPress. 

Gestionar diferents tipus d'usuaris en WordPress. 

Modificar l'aparença del lloc web emprant temes, widgets i plugins. 

Conéixer l'estructura bàsica d'un document HTML i crear els dits documents d'acord amb això. 

Utilitzar CSS per a enriquir l'aparença de les pàgines web creades i donar-los coherència. 

Conéixer el procediment per a publicar pàgines web. 

Unitat didàctica 4: Seguretat informàtica 

Conéixer i exposar adequadament els conceptes de seguretat i amenaces en el context de la 

xarxa. 

Distingir els distints grups en què poden classificar-se les mesures de seguretat i les possibles 

amenaces. 

Comprendre els diversos àmbits d'acció del programari maliciós (programari maliciós). 

Conéixer diferents mitjans d'atacs als sistemes informàtics. 

Entendre els mecanismes bàsics de protecció contra el programari maliciós. 

Comprendre les bases i utilitat de la criptografia en l'àmbit de la seguretat informàtica. 

Expressar amb precisió i rigor les peculiaritats i les funcions dels mètodes segurs d'identifica-

ció, de la firma electrònica i el certificat digital. 

Conéixer i utilitzar habitualment els protocols de navegació segura més habituals. 
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Prendre consciència de la necessitat de preservar la informació privada en l'activitat diària en 

la xarxa. 

Comprendre la rellevància de l'ocupació de sistemes que protegisquen les connexions de xarxa. 

Descriure alguns dels mecanismes a través dels quals es desenrotlla la seguretat en les comu-

nicacions sense fil. 

Unitat didàctica 5: Programació estructurada 

Distingir entre llenguatges d'alt i baix nivell. 

Diferenciar entre compiladors i intèrprets. 

Familiaritzar-se amb la utilització de pseudocodi al planificar un programa. 

Conéixer l'estructura d'un programa en C++. 

Saber provar un programa en Windows i en les distribucions de Linux. 

Manejar les ferramentes bàsiques d'edició de codi font. 

Emprar els procediments de sol·licitud de dades des d'un programa a l'usuari. 

Operar de forma adequada amb els diferents formats de números disponibles i amb funcions. 

Utilitzar de forma correcta les instruccions involucrades en la presa de decisions en un pro-

grama C++, així com els operadors necessaris per a això. 

Emprar de forma autònoma les instruccions que permeten crear bucles en C++, així com els 

conceptes que poden vindre associats a ells, com poden ser els comptadors. 

Conéixer el concepte d'array, els seus diferents tipus, i emprar-los de forma  competent en la 

creació de codi. 

Familiaritzar-se amb les operacions bàsiques que poden realitzar-se amb fitxers i utilitzar-les 

en els codis creats. 

Estar al corrent de les característiques de les funcions en programació i emprar-les en els 

codis creats. 

Unitat didàctica 6: Programació orientada a objectes 

Conéixer i utilitzar amb destresa els diferents tipus de dades simples en un programa escrit en 

C++. 

Emprar els registres en els programes creats per a emmagatzemar i organitzar les dades em-

pleades. 

Comprendre el significat de classe i objecte i conéixer el procediment per a crear-los i treballar 

amb ells en C++. 

Fer ús eficient i de forma autònoma de les cadenes de text i les operacions bàsiques que poden 

realitzar-se amb elles, en el codi escrit en C++. 

Valorar i utilitzar les estructures dinàmiques per a l'emmagatzematge i gestió de les dades. 
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Comprendre la utilitat d'utilitzar unes quantes fonts a l'hora de confeccionar col·laborativa-

ment un programa i assimilar els procediments necessaris per a unificar el treball realitzat. 

Conéixer el procediment que conduïx a la creació i disseny de les classes en un programa en 

C++ a partir de l'enunciat del problema real a què tracta de donar solució. 

Implementar les classes dissenyades en un programa senzill escrit en C++. 

Unitat didàctica 7: Anàlisi, desenrotllament i prova d'aplicacions 

Interioritzar la necessitat d'una anàlisi rigorosa del problema plantejat abans d'abordar la 

seua resolució i personalitzar el procediment per a fer-ho. 

Comprendre el mètode de disseny d'una aplicació concreta i extraure d'ell la informació relle-

vant per a aplicar-la en projectes propis. 

Entendre el mètode de resolució d'un problema concret a través de programació estructurada 

i abordar amb autonomia tasques de semblant complexitat. 

Aplicar els coneixements adquirits per a comprendre com enfrontar una implementació d'una 

aplicació utilitzant programació orientada a objectes i utilitzar els dits coneixements per a 

realitzar les pròpies. 

Manejar diferents procediments de prova d'una aplicació informàtica. 

Valorar la necessitat de l'optimització de les aplicacions creades i abordar tasques concretes 

a través de les quals s'aconseguisca. 

Conéixer la importància d'una integració, distribució i manteniment de les aplicacions in-

formàtiques i tindre en compte a l'hora d'enfrontar els projectes propis. 

Instruments d'avaluació. 
Per a l'avaluació de l'alumne es tindrà en compte el següent: 

Comportament i actitud en classe. 

Exercicis proposats pel professor (tant obligats com voluntaris per a ampliar els 

coneixements). 

Exàmens de tipus test per als continguts teòrics. 

Exàmens escrits per als continguts teòrics. 

Exàmens pràctics. Estos exàmens seran del tipus dels exercicis realitzats en classe. 

Exposicions dels treballs comandes pel professor. 

Criteris de qualificació. 
Al ser una assignatura amb un gran contingut procedimental els criteris de valoració ponderen 

mes els procediments que els continguts, per la qual cosa s’assignaran, 

• CONCEPTES 40% 

• PROCEDIMENTS 60% 

 

Al final del curs es decidirà si l'alumne o alumna ha aconseguit els objectius i ha aconseguit 

l'adequat grau d'adquisició de les competències corresponents. 

 



Programació Informatica.        Curs 2020-2021 

184 

Activitats de reforç i ampliació. 
Per a reforçar i/o ampliar coneixements es proposaran als alumnes exercicis pràctics que podran reali-

tzar de forma voluntària, però que si és el cas es tindrà en compte la seua realització. 

 

Procediments i instruments de recuperació. 
 

En cas de que el mes de juny no aproven el curs, podran presentar-se a la prova extraordinària. 

Prova extraordinària. 

Segons el departament, els criteris de recuperació seran: 

Conceptes: l'alumne haurà de presentar-se a una prova escrita dels conceptes que han sigut 

tractats al llarg del curs. 

Procediments: l'alumne haurà de presentar-se a una prova pràctica dels procediments que han 

sigut tractats al llarg del curs. 

Actitud: es considerarà actitud positiva la presentació a la prova extraordinària i la presentació 

del quadern d'activitat. 

 

Els percentatges que s'aplicaran per al càlcul de la nota final són: 

Conceptes: 40% 

Procediments: 60% 

Aquells alumnes que no recuperen l'àrea en la prova extraordinària, es considera que no assolit 

els objectius del curs i per tant han de repetir els curs. 

Mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 

o amb necessitat de compensació educativa. 
S'establiran les mesures més adequades perquè les condicions de realització de les avaluacions, inclosa 

l'avaluació final d'etapa, s'adapten a les necessitats de l'alumnat amb necessitat específica de suport 

educatiu; estes adaptacions en cap cas es tindran en compte per a minorar les qualificacions obtingudes. 

La intervenció educativa haurà d'adaptar-se a la persona, reconeixent les seues potencialitats i necessi-

tats específiques. Des d'este plantejament, es vetlarà pel respecte a les necessitats de l'alumnat, als seus 

interessos, motivacions i aspiracions a fi que tot l'alumnat abast el màxim desenrotllament personal, 

intel·lectual, social i emocional, així com el màxim grau d'èxit dels objectius i competències en l'etapa 

que es trobe cursant. 

S'assegurarà la informació, la participació i l'assessorament individualitzat a l'alumnat, i als seus repre-

sentants legals si és menor d'edat, en el procés de detecció de les necessitats educatives, així com en els 

processos d'avaluació i intervenció. 

 

Elements transversals. 

Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita. 

Després de l'explicació d'algunes unitats didàctiques als alumnes se'ls entregaran uns exercicis guiats 

en els quals l'alumne haurà de seguir una sèrie d'instruccions per a la realització dels mateixos. D'esta 

manera es tracta no sols de consolidar els coneixements, si no de millor al lectura i comprensió per 

part dels alumnes. 

Després de la realització dels dits exercicis guiats se'ls entregaran una sèrie d'exercicis pràctics en els 

quals només se li indicarà a l'alumne l'exercici a realitzar i aconseguir així que l'alumne es desemboli-

que ell només i aplic els coneixements adquirits. 
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Avaluació de la pràctica docent i indicadors d'èxit. 
L'avaluació dels processos d'ensenyança i aprenentatge és una de les funcions del professorat segons la 

LOMCE. En el Reial Decret 1105/2014 que regula el currículum bàsic de secundària s'establix expres-

sament en l'article 20: 

“Els professors avaluaran tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyança i la seua 

pròpia pràctica docent, per al que establiran indicadors d'èxit en les programacions didàctiques.” 

És necessària l'avaluació perquè hi haja millora i l'autoavaluació de la pràctica docent és una estratègia 

necessària per al desenrotllament professional dels docents. 

Són múltiples els factors que incidixen en la pràctica educativa i en conseqüència que estan implicats 

en la seua millora. La selecció dels continguts, el tractament integrat dels mateixos, l'organització es-

pacial i temporal, els materials i recursos didàctics, la vinculació o la proximitat entre les tasques i els 

interessos de l'alumnat, la funció social de les tasques, la diversitat de l'alumnat, els ritmes i modes 

d'aprendre, l'organització del professorat per a donar resposta a tots estos aspectes, el treball en equip, 

les altes expectatives o el foment del desig d'aprendre. 

Indicadors d'èxit 
En este apartat, proposarem una sèrie d'indicadors d'èxit que ens serviran per a comprovar el funciona-

ment de la nostra programació i valorar la nostra pròpia actuació com a docents. A continuació dissen-

yarem un procediment (qüestionaris, rúbrica, enquestes als alumnes, etc.) que ens permeta arreplegar 

les dades corresponents per a valorar la situació i poder proposar i incorporar les mesures de millora 

que es consideren necessàries. 

Per a sistematitzar el treball, establirem una sèrie d'àmbits o dimensions a avaluar i elaborar els indica-

dors d'èxit per a cada un d'ells. Les dimensions generals que arrepleguen i ordenen els àmbits de treball 

lligats a la pràctica docent es poden classificar en: 

Programació 
Es consulta la programació al llarg del curs escolar. 

Al programar es té en compte les opcions del context. 

Es dóna a conéixer els alumnes els elements de la programació: objectius, criteris d'avaluació i meto-

dologia. 

S'elaboren les programacions pensant a treballar per competències. 

S'analitzen en profunditat els recursos didàctics i se seleccionen basant-se en la seua idoneïtat. 

A l'inici cada unitat didàctica es revisa la distribució temporal de la programació i s'adapta en funció 

del temps d'avaluació restant. 

Diversitat 
S'ha adaptat la programació a les característiques i necessitats de l'alumnat. 

Es demana a l'alumnat diferents produccions en funció de les seues característiques. 

Tant en els exàmens com en el treball de l'aula es treballen activitats de diferents nivells de dificultat. 

Es tenen en compte la diversitat en els agrupaments de classe. 

Es perseguix que els alumnes treballen en classe a un ritme adequat amb les activitats proposades te-

nint en compte les seues diferents característiques. 

Activitats d'aula 
Es proposen exercicis que impulsen la comunicació (buscar informació, interpretar-la, prendre deci-

sions, crear, raonar, explicar als altres...)  

Es proposen activitats que contribuïsquen a l'aprenentatge autònom (busca d'informació comple-

mentària, treballs, investigacions...). 
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Les activitats i accions proposades tenen estes característiques: diverses, àmplies, de llarg recorregut, 

obliguen a pensar, permeten utilitzar recursos diferents… 

L'alumnat és protagonista en la classe. 

Totes les activitats tenen un objectiu ben definit. 

S'empren distints codis (verbals, siguen orals o escrits, gràfics, numèrics, audiovisuals, etc.) per a 

aconseguir l'objectiu de cada activitat 

Les activitats són aplicables a situacions comunes de l'activitat escolar 

Avaluació 
A l'inici de la unitat didàctica o del projecte, els alumnes coneixen els objectius didàctics, les compe-

tències que es van a desenrotllar, les activitats que faran i com es desenrotllarà l'avaluació. 

S'usen diferents activitats d'avaluació (exàmens, treballs individuals, treballs col·lectius, exposicions 

orals, portfolios, diaris d'aprenentatge, mapes conceptuals, debats...). 

S'usen diversos instruments per a realitzar l'avaluació de l'alumnat (notes en el quadro del professor, 

rúbriques, escales d'observació, llistes de confrontació, escales d'actituds, proves objectives...). 

Es tenen en compte les adaptacions realitzades en l'apartat de diversitat per a avaluar a través de dife-

rents instruments si han aconseguit els objectius plantejats. 

Es relacionen els conceptes al llarg del curs per a evitar coneixements estancs 

Instruments d'arreplega de dades 
Una vegada recopilats els indicadors d'èxit, hi ha molts instruments per a realitzar l'arreplega de dades 

que ens permeten avaluar-los (qüestionaris, enquestes, rúbriques d'autoavaluació, etc.). Es plantegen a 

continuació uns possibles qüestionaris en funció dels indicadors d'èxit definits anteriorment. 

Programació  1 2 3 4 

1 Consulte la programació al llarg del curs i, en 

cas necessari, realitze i anote les modificacions. 

    

2 Al confeccionar la programació tinc en compte 

les oportunitats que m'oferix el context. 

    

3 Al començament de cada nova unitat o projecte, 

proporcione als alumnes tota la informació que 

necessiten (aspectes que treballarem, objectius, 

activitats, competències a desenrotllar, etc. ). 

    

4 Arreplegue de manera específica en la meua 

programació les competències clau i les rela-

cione amb els continguts i els criteris d'avalua-

ció. 

    

5 A l'hora d'elaborar la programació i les unitats 

didàctiques va analitzar els recursos didàctics 

disponibles i els seleccione basant-se en la seua 

idoneïtat. 
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Diversitat  1 2 3 4 

1 Què faig per a conéixer la composició de la 

classe? 

    

 - Passar una prova al co-

mençament del curs escolar. 
    

 - Llegir els informes anteriors de 

cada alumne. 
    

 - Me la faciliten en les reunions 

del grup. 
    

2 La meua programació té en compte la diversitat 

de l'alumnat. 

    

3 Plantege activitats o projectes de diferent nivell 

en cada unitat i en cada examen. 

    

4 Tinc en compte la diversitat a l'hora d'organitzar 

la classe, de crear els grups, etc. 

    

 

Activitats d'aula  1 2 3 4 

1 Les activitats que propose són del tipus següent:     

 - Tancats, dirigits, del llibre, etc.     

 - Oberts, procedimentals, diversos, pro-

jectes, etc. 
    

 - Faciliten el treball cooperatiu.     

2 En la metodologia que aplique:     

 - Propose activitats per a facilitar 

l'aprenentatge autònom. 
    

 - Em baso en les explicacions teòriques 

i/o en el llibre. 
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Avaluació  1 2 3 4 

1 Abans de començar amb una unitat o un projecte ex-

plique als alumnes què, amb quina freqüència i ba-

sant-se en què avaluaré. 

    

2 Utilitze diferents tipus de proves (exàmens, treballs, 

exposicions, debats, portfolios, etc. ) 

    

3 Utilitze diversos instruments per a realitzar l'avaluació 

de l'alumnat. 

    

A més hauríem de passar una enquesta de la labor docent als alumnes al final de curs per a poder mi-

llorar en la nostra labor. Esta seria contestada pels alumnes de forma anònima i arreplegaria preguntes 

com: 

1- Què és el que  més t'ha agradat del curs? 

2- Què és el que menys? Justifica la teua resposta 

3- Estàs d'acord amb la teua nota? En cas contrari justifica la teua resposta 

4- Canviaries l'orde dels continguts impartits en les avaluacions? 

5- Has utilitzat allò que s'ha aprés en el curs en altres matèries? Si la resposta és afirmativa posa un 

exemple 

6- Què contingut creus que el professor hauria de millorar per a fer-ho arribar millor als alumnes? 

7- dels tipus d'activitats realitzades en classe (treballs, exposicions, debats, etc...) creus que hi ha al-

guna que no hauríem de continuar realitzant? En cas afirmatiu justifica la teua resposta. 

8- En conclusió, creus que el curs s'adapta a les teues expectatives inicials? 

 

 

Mesures de millora 

L'avaluació en l'educació sempre ha de ser un instrument de millora, les dades que s'obtinguen dels 

qüestionaris o de qualsevol altre instrument han de ser útils per a identificar les àrees de millora que 

ens permeten introduir canvis en la nostra programació didàctica per a adaptar-la millor a les necessi-

tats dels alumnes. És més productiu que l'avaluació de la pràctica docent es realitze en determinats 

moments del curs escolar. Per exemple, al finalitzar cada unitat didàctica, a l'acabar un projecte con-

cret o al finalitzar cada trimestre. En cada una d'elles pots tindre objectius diferents i trobar distintes 

utilitats. Açò ens permetrà introduir millores en la labor docent al llarg del curs escolar, sense haver 

d'esperar que este finalitze. 
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Recursos didàctics i organitzatius. 
Per al desenrotllament de la classe s'utilitzarà el material següent: 

Ordinadors Lliurex. 

El Programari lliure que siga necessari per a l'aprenentatge dels continguts de l'as-

signatura. 

Projector i pantalla, per a l'exposició dels continguts de l'assignatura. 

Pissarra de tipus “veleda”. 

El material necessari se'ls entregarà als alumnes o bé en fotocòpies o bé en format 

electrònic a través de la xarxa de l'aula o d'Internet. 

Activitats Complementàries i Extraescolars. 

 
A més de les tasques que es demanen a l'alumne per a realitzar-les en classe (o en cas de ser necessari 

a casa) es realitzaran altres activitats complementàries relacionades amb altres assignatures de manera 

que l'alumne puga posar en pràctica els coneixements adquirits en classe. 

En els grups que es considere interessant per als alumnes i si el nombre d'alumnes és prou, es podran 

realitzar activitats extraescolars, com per exemple: 

Visita a un centre de Cicles Formatius perquè ens informen dels cicles de Grau Mitjà 

o de Grau Superior d'Informàtica. 

Visita a alguna empresa o centre de càlcul per a veure el sistema informàtic del que 

disposen. 
 

 


