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PRIMER D’ESO 
OBJECTIUS MÍNIMS 
1. Descriure els principals components d’un ordinador personal i explicar la funció que ocupa 
cadascun d’ells. 
2. Aprendre el maneig bàsic d’un ordinador i els seus perifèrics: ratolí, teclat, monitor i 
impressora. 
3. Aprendre el maneig bàsic del sistema operatiu: encendre i apagar l’ordinador, arrancar i eixir 
correctament de les aplicacions, maneig de finestres, ús de l’explorador, muntar i desmuntar 
unitats, etc. 
4. Presentar les principals aplicacions i utilitats dels sistemes operatius que s’empren en l’entorn 
escolar i les analogies i diferències entre Windows i LINUX. 
5. Fer ús de les facilitats que ofereixen Nautilus o l'Explorador de Windows per a organitzar la 
informació. 
6. Usar i crear arxius, carpetes i directoris. 
7. Emprar l’ordinador com instrument per a cercar informació en Internet i comunicar-se per 
mitjà del correu electrònic. 
8. Aprendre les operacions habituals per al maneig d’un navegador i aprofitar les facilitats que 
ofereix per a obrir, carregar, imprimir, guardar i descarregar pàgines web o elements continguts 
en elles. 
9. Adquirir alguns conceptes bàsics relacionats amb les imatges i sons digitals: píxel, mapa de 
bits, formats, etc i aprendre el seu maneig. 
10. Conéixer i comprendre les principals funcions d'un processador de textos. 
11. Utilitzar algunes de les possibilitats que ofereix el processador de textos: donar format a 
documents, manejar sagnies i tabuladors, canviar el tipus i l'estil de lletra, etc. 
12. Introduir a la programació en entorns d'aprenentatge amigables i elaborar de forma guiada 
programes senzills a través d'aplicacions d'escriptori, mòbils o de portals web d'aprenentatge. 
13. Programar per blocs: composició de les estructures bàsiques i encaixament de blocs. 
Programació de gràfics, animacions i llocs senzills 
 
CONTINGUTS Fets, conceptes i sistemes conceptuals 
1. Informàtica. L’ordinador i els seus components. 
Visió general del sistemes d’ordinadors i els seus components. 
2. Sistemes operatius. 
Comparació i diferenciació entre els diferent sistemes operatius existents i aprendre el maneig 
i utilització òptima dels diferents sistemes operatius i les seues ferramentes. 
3. Internet. Eines. 
Conèixer el mon Internet i les xarxes en general, així com tots els serveis que ofereixen. Saber 
buscar informació per Internet, utilitzar adequadament el navegador web i navegar de forma 
eficient. 
4. Treball amb imatges. 
Elaborar i crear imatges utilitzant un programa de disseny gràfic senzill, així com saber convertir 
imatges entre diferents tipus de format. 
5. Elaboració de documents. 
Conéixer i comprendre les principals funcions d’un processador de textos. Utilitzar algunes de 
les possibilitats que ofereix el processador de textos i fer de l’ordinador una ferramenta habitual 
en el quefer diari. 
6. Introducció a la programació. 
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Saber realitzar xicotets programes amb un entorn de programació per blocs i conèixer les 
estructures bàsiques de programació. 
 
PROCEDIMENTS 
1. Unitat didàctica 1: Components de l’ordinador. 

1.1. Conéixer la configuració mínima necessària per al funcionament d'un ordinador 
personal. 
1.2. Reconèixer els principals components d'un sistema informàtic: maquinari 
(dispositius d'entrada, emmagatzemament, processament i eixida) i programari 
(sistema operatiu i aplicacions), explicant la seua missió en el conjunt. 
1.3. Connectar i desconnectar correctament els distints perifèrics i components externs 
de l'ordinador (monitor, altaveus, impressora, escàner, etc.). 
1.4. Conéixer i respectar les normes i criteris establits per a l’ús dels ordinadors i la resta 
de recursos de l’aula d’informàtica. 

2. Unitat didàctica 2: Coneixement del sistema operatiu. 
2.1. Manejar correctament el ratolí, per a realitzar les operacions habituals (selecció 
d'objectes, activació de menús, etc.) 
2.2. Realitzar les operacions més habituals en el sistema operatiu: arrancar aplicacions, 
obrir i tancar finestres, localitzar arxius, etc. 

3. Unitat didàctica 3: Organització de la informació. 
3.1. Organitzar la informació. Utilitzar i crear directoris, carpetes i arxius. 
3.2. Buscar, seleccionar, copiar, mou, eliminar i canviar el nom d'arxius i directoris. 

4. Unitat didàctica 4: Coneixement d’Internet i els seus serveis. 
4.1. Saber manejar un navegador: carregar, imprimir i guardar pàgines web o elements 
continguts en elles. 
4.2. Buscar informació i recursos en Internet. Identificar l'objectiu de recerca i triar el 
buscador adequat per a cada cas. 
4.3. Navegar de forma eficient. Extreure, emmagatzemar, organitzar i utilitzar la 
informació. 

5. Unitat didàctica 5: Ús bàsic d’un editor d’imatges i un visualitzador d’imatges. 
5.1. Emprar l'ordinador com a ferramenta de treball, amb l'objecte d'elaborar 
documents que contenen imatges d'elaboració pròpia o procedent d'altres suports: 
escàner, pàgines web, aplicacions multimèdia, etc. 
5.2. Convertir el format d'una imatge a un altre diferent. 
5.3. Realitzar dibuixos utilitzant algun programa de disseny gràfic senzill. 
5.4. Saber utilitzar un visualitzador d’imatges de forma eficient i coordinada. 

6. Unitat didàctica 6: Ús bàsic d’un processador de textos. 
6.1. Realitzar les operacions habituals amb blocs de text: seleccionar, tallar, copiar i 
esborrar. 
6.2. Dissenyar documents utilitzant sagnies, tabuladors, alineacions, encapçalaments i 
peus de pàgina, tipus, grandària i estil de lletra, etc. 
6.3. Elaborar documents que contenen taules i objectes gràfics. 

7. Unitat didàctica 7: Programació amb Scratch. 
7.1. Manejar l'entorn de programació Scratch. 
7.2. Dissenyar programes senzills en l'entorn Scratch. 
7.3. Crear programes utilitzant estructures repetitives i operadors i estructures 
selectives. 
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VALORS, NORMES I ACTITUDS 
1. Actitud ètica en l’ús i la difusió de la informació. 
2. Utilització acurada del sistema informàtic. 
3. Valoració de la influència que té la utilització de la informàtica a la nostra societat. 
4. Valoració dels canvis que provocarà l’aplicació i generalització de les tecnologies de la 
informació. 
5. Presentació correcta i puntual de qualsevol document. 
6. Adquisició d’una actitud d’investigació i de curiositat envers l’ús de programari nou o de noves 
versions. 
7. Tolerància i generositat envers els seus companys i interès per al treball en grup. 
8. Interès per utilitzar correctament la terminologia pròpia del món de la informàtica. 
9. Manifestació d’una actitud d’autocrítica i d’autoavaluació envers els propis treballs. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Per a avaluar a l’alumne, s'utilitzarà tres tipus d’avaluació al llarg del curs: 

 Una avaluació inicial o predictiva per conèixer la situació inicial de cada alumne abans 
de començar les activitats d'aprenentatge. La diagnosi s'ha de fer sobre la situació inicial 
de l'alumnat en coneixements, habilitats i destreses d'informàtica. Els instruments que 
es faran servir són: informes personals, qüestionaris, mapes conceptuals i exercicis 
pràctics. La informació obtinguda ens permetrà adequar i adaptar les activitats 
d'aprenentatge a les necessitats dels alumnes. 

 Una avaluació formativa o continuada, que té la finalitat de recollir la informació sobre 
les dificultats i èxits dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge. Aquesta informació 
ens permetrà intervenir per tal d'adequar la tasca educativa als progressos i problemes 
d'aprenentatge detectats. 

 Una avaluació sumativa o final, l'objectiu de la qual és avaluar els progressos aconseguits 
per l’alumne al final de cada avaluació, així com a la finalització del curs. Amb aquesta 
avaluació es pretén establir els resultats obtinguts al final d'un procés d'ensenyament - 
aprenentatge, és a dir, la quantitat i el grau d'objectius didàctics, previstos a la 
programació de l'assignatura, que els alumnes han assolit. Aquesta avaluació sumativa 
es nodrirà de les informacions registrades en les avaluacions formatives i de les proves 
específiques planificades al final dels blocs de continguts. 
 

D'acord a les mesures d’atenció a la diversitat i inclusió proposades a l’Ordre de 14 de març de 
2005 i la nova Ordre 20/2019 de 30 d’abril de 2019, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, el professorat adaptarà (en la mesura que siga possible) el suport educatiu a l’organitzar 
els continguts, usar incentius per a estimular la seua atenció i motivació, corregir les errades 
detectades i seguir detalladament els progressos i dificultats de l’alumnat de forma individual 
Com a mesures de resposta educativa de nivell II i III que permeten un reforç pedagògic i 
enriquiment curricular per a l’alumnat, tindrem en compte tots els aspectes que es detallen en 
la programació del Departament dins de l'apartat Mesures d'atenció a l'alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu o amb necessitat de compensació educativa i que tots 
els professors d'aquest han de seguir i portar a terme. 
Caldrà tindre en compte que el lliurament de totes les pràctiques que s’han acordat és 
irrenunciable, així com la presentació a tots els exàmens i l’assistència a classe. En cas 
d’abandonament, l’assignatura serà suspesa. Pel que fa a l’avaluació d’actituds i valors, caldrà 
observar-los a través del treball individual, del treball en equip i de la participació de l’alumne a 
la classe. 
La nota final per avaluació de cada alumne s’obtindrà de la següent manera: 
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 20%: Actitud de l’alumne a la classe. 

 60%: Pràctiques realitzades al llarg de l’avaluació. 

 20%: Exàmens teòrics (en cas de haver) i exàmens pràctics. 
El professor podrà canviar els percentatges corresponents a cada apartat assabentant amb 
anterioritat al Departament d’informàtica i amb l’autorització del Cap de Departament. 
La nota final del curs serà la nota mitjana ponderada de les tres avaluacions. 
 

SEGON D’ESO 
OBJECTIUS MÍNIMS 
1. Adquirir una visió general dels conceptes, característiques, terminologia i elements d'un 
sistema operatiu. 
2. Realitzar còpies de seguretat d'arxius i directoris. 
3. Desenvolupar capacitats de recerca, interpretació, discriminació i valoració de la informació 
obtinguda a través d'Internet. 
4. Descriure les conductes de seguretat activa i passiva que possibiliten la protecció de les dades 
i del propi individu en el treball amb sistemes informàtics. 
5. Obtenir imatges per diferents procediments: escàner, transferència des d'una càmera 
fotogràfica, pàgines web, captures de pantalla, etc. 
6. Crear i editar imatges amb un editor gràfic. 
7. Intercanviar informació amb altres aplicacions: full de càlcul, processador de text, editor 
gràfic, etc. 
8. Presentar els conceptes bàsics de la programació estructurada a través d'eines visuals. 
 
CONTINGUTS Fets, conceptes i sistemes conceptuals 
1. Sistemes operatius. 
Comparació i diferenciació entre els diferent sistemes operatius existents i aprendre el maneig 
i utilització òptima del sistema operatiu i les seues ferramentes. 
2. Comunicacions en Internet. 
Valorar les possibilitats, aportacions i riscos de la societat de la informació i desenvolupar 
capacitats de recerca, interpretació, discriminació i valoració de la informació obtinguda a través 
d'Internet. 
3. Seguretat en Internet 
Aprendre com protegir la informació i amenaces de programari malintencionat. 
4. Edició d'imatges digitals. 
Aprendre a capturar imatges amb dispositius i editar les fotografies digitals amb programari 
específic. 
5. Presentacions digitals. 
Aprendre a crear presentacions digitals, animacions i altres funcions avançades. 
6. Programació amb objectes 
Introducció dels conceptes de la programació per blocs i realització de programes senzills 
(gràfics, animacions, jocs ...). 
 
PROCEDIMENTS 
1. Unitat didàctica 1: Sistemes operatius 

1.1. Adquirir una visió general dels conceptes, característiques, terminologia i elements 
d’un sistema operatiu. 
1.2. Conèixer i fer ús de les utilitats del sistema operatiu. 
1.3. Realitzar còpies de seguretat d’arxius i directoris. 
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1.4. Ressaltar la necessitat d’atendre a la seguretat i higiene, les precaucions necessàries 
i els riscos que suposa l’ús d’un sistema informàtic. 

2. Unitat didàctica 2: Comunicacions en Internet 
2.1. Exposar una breu història de la informàtica. Analitzar i valorar l’evolució històrica 
de la informàtica. 
2.2. Ponderar la Societat de la Informació. Incidir en aspectes com l’accés universal a la 
informació, facilitats d’accés per als ciutadans, bretxa digital, alfabetització digital. 
2.3. Valorar les possibilitats, aportacions i riscos de la societat de la informació. 
2.4. Desenrotllar capacitats de busca, interpretació, discriminació i valoració de la 
informació obtinguda a través d’Internet. 

3. Unitat didàctica 3: Seguretat en Internet 
3.1. Valorar les aportacions i riscos de les tecnologies de la informació. 
3.2. Justificar la necessitat de protegir el sistema i la pròpia privacitat mitjançant 
pràctiques com la instal·lació i actualització d'antivirus. 
3.3. Descriure els principals tipus d'amenaces a què estan exposats els sistemes 
informàtics. 
3.4. Descriure les conductes de seguretat activa i passiva que possibiliten la protecció de 
les dades i del propi individu en el treball amb sistemes informàtics. 

4. Unitat didàctica 4: Edició d'imatges digitals 
4.1. Adquirir alguns conceptes bàsics relacionats amb les imatges digitals: píxel, mapa 
de bits, 
profunditat de color, formats, etc. 
4.2. Obtenir imatges per diferents procediments: escàner, transferència des d'una 
càmera fotogràfica, 
pàgines web, captures de pantalla, etc. 
4.3. Crear i editar imatges amb un editor gràfic. 
4.4. Crear i editar imatges en què sigui necessari l'ús de capes. 
4.5. Convertir el format d'una imatge. 

5. Unitat didàctica 5: Presentacions digitals 
5.1. Dissenyar, crear i modificar diapositives que contenen distints elements: textos, 
imatges, sons, vídeos, taules, etc. 
5.2. Mantindre una presentació de diapositives ja creada: ordenar, modificar, eliminar, 
agregar, etc. 
5.3. Dur a terme una presentació de diapositives davant d’un auditori. 

6. Unitat didàctica 6: Programació amb objectes 
6.1. Presentar els conceptes bàsics de la programació estructurada a través d'eines 
visuals. 
6.2. Introduir els conceptes de la programació per blocs: composició de les estructures 
bàsiques i encaix de blocs. 
6.3. Analitzar i realitzar programes senzills (gràfics, animacions, jocs ...). 
 

VALORS, NORMES I ACTITUDS 
1. Actitud ètica en l'ús i la difusió de la informació. 
2. Utilització acurada del sistema informàtic. 
3. Valoració de la influència que té la utilització de la informàtica a la nostra societat. 
4. Valoració dels canvis que provocarà l'aplicació i generalització de les tecnologies de la 
informació. 
5. Presentació correcta i puntual de qualsevol document. 
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6. Adquisició d'una actitud d'investigació i de curiositat envers l'ús de programari nou o de noves 
versions. 
7. Tolerància i generositat envers els seus companys i interès per al treball en grup. 
8. Interès per utilitzar correctament la terminologia pròpia del món de la informàtica. 
9. Manifestació d'una actitud d'autocrítica i d'autoavaluació envers els propis treballs. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Per a avaluar a l’alumne, s’utilitzarà tres tipus d’avaluació al llarg del curs: 

 Una avaluació inicial o predictiva per conèixer la situació inicial de cada alumne abans 
de començar les activitats d'aprenentatge. La diagnosi s'ha de fer sobre la situació inicial 
de l'alumnat en coneixements, habilitats i destreses d'informàtica. Els instruments que 
es faran servir són: informes personals, qüestionaris, mapes conceptuals i exercicis 
pràctics. La informació obtinguda ens permetrà adequar i adaptar les activitats 
d'aprenentatge a les necessitats dels alumnes. 

 Una avaluació formativa o continuada, que té la finalitat de recollir la informació sobre 
les dificultats i èxits dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge. Aquesta informació 
ens permetrà intervenir per tal d'adequar la tasca educativa als progressos i problemes 
d'aprenentatge detectats. 

 Una avaluació sumativa o final, l'objectiu de la qual és avaluar els progressos aconseguits 
per l’alumne al final de cada avaluació, així com a la finalització del curs. Amb aquesta 
avaluació es pretén establir els resultats obtinguts al final d'un procés d'ensenyament - 
aprenentatge, és a dir, la quantitat i el grau d'objectius didàctics, previstos a la 
programació de l'assignatura, que els alumnes han assolit. Aquesta avaluació sumativa 
es nodrirà de les informacions registrades en les avaluacions formatives i de les proves 
específiques planificades al final dels blocs de continguts. 

 
D'acord a les mesures d’atenció a la diversitat i inclusió proposades a l’Ordre de 14 de març de 
2005 i la nova Ordre 20/2019 de 30 d’abril de 2019, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, el professorat adaptarà (en la mesura que siga possible) el suport educatiu a l’organitzar 
els continguts, usar incentius per a estimular la seua atenció i motivació, corregir les errades 
detectades i seguir detalladament els progressos i dificultats de l’alumnat de forma individual 
Com a mesures de resposta educativa de nivell II i III que permeten un reforç pedagògic i 
enriquiment curricular per a l’alumnat, tindrem en compte tots els aspectes que es detallen en 
la programació del Departament dins de l'apartat Mesures d'atenció a l'alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu o amb necessitat de compensació educativa i que tots 
els professors d'aquest han de seguir i portar a terme. 
Caldrà tindre en compte que el lliurament de totes les pràctiques que s’han acordat és 
irrenunciable, així com la presentació a tots els exàmens i l’assistència a classe. En cas 
d’abandonament, l’assignatura serà suspesa. Pel que fa a l’avaluació d’actituds i valors, caldrà 
observar-los a través del treball individual, del treball en equip i de la participació de l’alumne a 
la classe. 
 
La nota final per avaluació de cada alumne s’obtindrà de la següent manera: 

 10%: Actitud de l’alumne a la classe. 

 30%: Pràctiques realitzades al llarg de l’avaluació. 

 60%: Exàmens teòrics (en cas de haver) i exàmens pràctics. 
El professor podrà canviar els percentatges corresponents a cada apartat assabentant amb 
anterioritat al Departament d’informàtica i amb l’autorització del Cap de Departament. 
La nota final del curs serà la nota mitjana ponderada de les tres avaluacions 
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TERCER D’ESO 
OBJECTIUS MÍNIMS 
1. Valorar les possibilitats, aportacions i riscos de la societat de la informació. 
2. Desenrotllar capacitats de busca, interpretació, anàlisi i valoració de la informació obtinguda 
a través d'Internet. 
3. Fomentar conductes de seguretat, activa i passiva, encaminades a protegir les dades i al propi 
usuari en el treball amb sistemes informàtics. 
4. Adquirir destreses que permeten interactuar, ser un membre actiu i moure’s amb seguretat i 
habilitat dins de la societat, a través de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 
5. Participar, a través de les ferramentes que ofereix la Xarxa, en treballs cooperatius i en 
sistemes de comunicació grupal. 
6. Exposar alguns conceptes bàsics relacionats amb les imatges digitals i els sons: tipus, qualitat, 
formats, elements. 
7. Crear i editar imatges amb un editor gràfic. 
8. Editar sons amb el programari apropiat. 
9. Conéixer la terminologia bàsica associada a la creació multimèdia. 
10. Convertir distints formats d'àudio i de vídeo. 
11. Explicar el maneig bàsic de distintes aplicacions multimèdia: reproducció de so i vídeo digital, 
edició de so, gravació de vídeo, edició de vídeo, etc. 
12. Transcriure algoritmes en programes i predir el comportament d'un programa a partir del 
seu codi. 
13. Elaborar programes de forma guiada i autònoma utilitzant un entorn de programació per 
blocs. 
14. Descriure el procés de disseny d'una aplicació per a mòbils i les fases principals del seu 
desenrotllament. 
15. Desenrotllar i programar aplicacions mòbils senzilles en entorns de programació per blocs. 
 
CONTINGUTS Fets, conceptes i sistemes conceptuals 
1. La societat de la informació i del coneixement 
Visió general de l’evolució històrica de la informàtica, així com del mode en que Internet està 
canviant la manera en què vivim i ens comuniquem. 
2. Aprenentatge en la xarxa. 
Participar, a través de les ferramentes que ofereix la Xarxa, en treballs cooperatius i en sistemes 
de comunicació grupal. Conéixer i utilitzar les ferramentes per a integrar-se en xarxes socials i 
accedir a entorns virtuals d'aprenentatge i interactuar en ells. 
3. Tractament d’imatges i sons. 
Aprendre els conceptes bàsics relacionats amb les imatges i els sons, i ser capaços de manejar 
amb destresa un editor de imatges i un editor de so. 
4. Produccions audiovisuals 
Aprendre els conceptes bàsics relacionats amb l’edició de vídeo i els diferents formats que 
podem trobar, i ser capaços d’utilitzar un editor de vídeo i realitzar composicions que integren 
diferents components multimèdia. 
5. Llenguatges de programació. 
Ser capaç de dominar un llenguatge de programació i poder crear programes de forma guiada i 
autònoma utilitzant un entorn de programació per blocs. 
6. Programació de dispositius mòbils 
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Aprendre a desenvolupar aplicacions mòbils senzilles en entorns de programació per blocs i 
realitzar projectes de diferent nivell de dificultat de forma individual o cooperativament. 
 
PROCEDIMENTS 
1. Unitat didàctica 1: La societat de la informació i del coneixement 

1.1. Ponderar la Societat de la Informació. Incidir en aspectes com l'accés universal a la 
informació, facilitats d'accés per als ciutadans, bretxa digital, alfabetització digital. 
1.2. Adoptar les conductes de seguretat activa i passiva que possibiliten la protecció de 
les dades, la identitat digital i la privacitat. 

2. Unitat didàctica 2: Aprenentatge en la xarxa 
2.1. Seleccionar informació en Internet a través de buscadors web, el rastreig de fonts 
de continguts i l'activitat en les xarxes socials. 
2.2. Produir continguts de forma cooperativa en servicis de la web, com una wiki o un 
processador de textos cooperatiu. 

3. Unitat didàctica 3: Tractament d’imatges i sons. 
3.1. Crear imatges digitals, utilitzant aplicacions informàtiques que permeten la captura, 
la manipulació i la integració d'informació per a la realització de tasques en diversos 
contextos. 
3.2. Crear continguts d'àudio digital en distints formats utilitzant aplicacions 
informàtiques que permeten la captura, la manipulació i la integració d'informació per 
a la realització de tasques en diversos contextos. 
3.3. Planificar el procés d'elaboració de continguts audiovisuals. 

4. Unitat didàctica 4: Produccions audiovisuals 
4.1. Crear continguts de vídeo digital en distints formats utilitzant aplicacions 
informàtiques que 
permeten la captura, la manipulació i la integració d'informació per a la realització de 
tasques en diversos contextos. 
4.2. Planificar el procés d'elaboració de continguts audiovisuals. 

5. Unitat didàctica 5: Llenguatges de programació. 
5.1. Classificar els llenguatges de programació segons distints criteris. 
5.2. Planificar, supervisar i avaluar el procés de creació d'un programa. 
5.3. Crear programes de creixent nivell de dificultat i de forma individual o cooperativa 
utilitzant un entorn de programació per blocs, com a Scratch. 

6. Unitat didàctica 6: Programació de dispositius mòbils. 
6.1. Crear aplicacions de creixent nivell de dificultat i de forma individual o cooperativa 
utilitzant un entorn de programació per a dispositius mòbils. 
6.2. Planificar, supervisar i avaluar el procés de creació d'aplicacions per a dispositius 
mòbils. 
 

VALORS, NORMES I ACTITUDS 
1. Actitud ètica en l'ús i la difusió de la informació. 
2. Utilització acurada del sistema informàtic. 
3. Valoració de la influència que té la utilització de la informàtica a la nostra societat. 
4. Valoració dels canvis que provocarà l'aplicació i generalització de les tecnologies de la 
informació. 
5. Presentació correcta i puntual de qualsevol document. 
6. Adquisició d'una actitud d'investigació i de curiositat envers l'ús de programari nou o de noves 
versions. 
7. Tolerància i generositat envers els seus companys i interès per al treball en grup. 
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8. Interès per utilitzar correctament la terminologia pròpia del món de la informàtica. 
9. Manifestació d'una actitud d'autocrítica i d'autoavaluació envers els propis treballs. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Per a avaluar a l’alumne, s’utilitzarà tres tipus d’avaluació al llarg del curs: 

 Una avaluació inicial o predictiva per conèixer la situació inicial de cada alumne abans 
de començar les activitats d'aprenentatge. La diagnosi s'ha de fer sobre la situació inicial 
de l'alumnat en coneixements, habilitats i destreses d'informàtica. Els instruments que 
es faran servir són: informes personals, qüestionaris, mapes conceptuals i exercicis 
pràctics. La informació obtinguda ens permetrà adequar i adaptar les activitats 
d'aprenentatge a les necessitats dels alumnes. 

 Una avaluació formativa o continuada, que té la finalitat de recollir la informació sobre 
les dificultats i èxits dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge. Aquesta informació 
ens permetrà intervenir per tal d'adequar la tasca educativa als progressos i problemes 
d'aprenentatge detectats. 

 Una avaluació sumativa o final, l'objectiu de la qual és avaluar els progressos aconseguits 
per l’alumne al final de cada avaluació, així com a la finalització del curs. Amb aquesta 
avaluació es pretén establir els resultats obtinguts al final d'un procés d'ensenyament - 
aprenentatge, és a dir, la quantitat i el grau d'objectius didàctics, previstos a la 
programació de l'assignatura, que els alumnes han assolit. Aquesta avaluació sumativa 
es nodrirà de les informacions registrades en les avaluacions formatives i de les proves 
específiques planificades al final dels blocs de continguts. 

D'acord a les mesures d’atenció a la diversitat i inclusió proposades a l’Ordre de 14 de març de 
2005 i la nova Ordre 20/2019 de 30 d’abril de 2019, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, el professorat adaptarà (en la mesura que siga possible) el suport educatiu a l’organitzar 
els continguts, usar incentius per a estimular la seua atenció i motivació, corregir les errades 
detectades i seguir detalladament els progressos i dificultats de l’alumnat de forma individual 
Com a mesures de resposta educativa de nivell II i III que permeten un reforç pedagògic i 
enriquiment curricular per a l’alumnat, tindrem en compte tots els aspectes que es detallen en 
la programació del Departament dins de l'apartat Mesures d'atenció a l'alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu o amb necessitat de compensació educativa i que tots 
els professors d'aquest han de seguir i portar a terme. 
Caldrà tindre en compte que el lliurament de totes les pràctiques que s’han acordat és 
irrenunciable, així com la presentació a tots els exàmens i l’assistència a classe. En cas 
d’abandonament, l’assignatura serà suspesa. Pel que fa a l’avaluació d’actituds i valors, caldrà 
observar-los a través del treball individual, del treball en equip i de la participació de l’alumne a 
la classe. 
La nota final per avaluació de cada alumne s’obtindrà de la següent manera: 

 20%: Actitud de l’alumne a la classe. 

 60%: Pràctiques realitzades al llarg de l’avaluació. 

 20%: Exàmens teòrics (en cas de haver) i exàmens pràctics. 
El professor podrà canviar els percentatges corresponents a cada apartat assabentant amb 
anterioritat al Departament d’informàtica i amb l’autorització del Cap de Departament. 
La nota final del curs serà la nota mitjana ponderada de les tres avaluacions. 
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QUART D’ESO 
OBJECTIUS MÍNIMS 
1. Aprofundir en el coneixement de l'ordinador, tant dels seus components físics com del seu 
funcionament lògic. 
2. Conéixer i utilitzar les principals aplicacions i utilitats del sistema o sistemes operatius que 
s'empren en l'entorn escolar i les distintes possibilitats de personalització que ofereix el sistema 
operatiu. 
3. Descriure el maquinari i el programari necessari per a muntar una xarxa local amb accés a 
Internet i configurar una xicoteta xarxa local. 
4. Proporcionar els coneixements bàsics per a la utilització d'una xarxa local.. 
5. Adquirir destreses que permeten interactuar, ser un membre actiu i moure’s amb seguretat i 
habilitat dins de la societat, a través de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 
6. Crear i gestionar una pàgina wiki i un blog. 
7. Conéixer i utilitzar les ferramentes per a integrar-se en xarxes socials, aportant les seues 
competències per al seu creixement i adoptant les actituds de respecte, participació, esforç i 
col·laboració que possibiliten la creació de produccions col·lectives. 
8. Descriure els principals tipus d'amenaces a què estan exposats els sistemes informàtics, així 
com les conductes de seguretat activa i passiva que possibiliten la protecció de les dades i del 
propi individu en el treball amb sistemes informàtics. 
9. Definir els principals conceptes relacionats amb les imatges digitals: píxel, objecte, profunditat 
de color, grandària, resolució, relació d'aspecte, etc. 
10. Elaborar imatges i gràfics i retocar imatges emprant distintes aplicacions. 
11. Conéixer la terminologia bàsica associada a la creació multimèdia. 
12. Explicar el maneig bàsic de distintes aplicacions multimèdia: reproducció de so i vídeo digital, 
edició de so, gravació de vídeo, edició de vídeo, etc. 
13. Buscar i seleccionar recursos disponibles en la xarxa per a incorporar-los en les produccions 
pròpies, valorant la importància del respecte de la propietat intel·lectual i la conveniència de 
recórrer a fonts que autoritzen. 
14. Dissenyar, crear i modificar diapositives que contenen distints elements: textos, imatges, 
sons, vídeos, taules, etc. 
15. Buscar i seleccionar recursos disponibles en la xarxa per a incorporar-los a les produccions 
pròpies, valorant la importància del respecte de la propietat intel·lectual i la conveniència de 
recórrer a fonts que autoritzen expressament la seua utilització. 
16. Crear pàgines web senzilles amb un editor de pàgines web i emprar fulls d'estil per a crear 
webs més complexes. 
17. Crear, gestionar i publicar un lloc web, constituït per diverses pàgines enllaçades. 
 
CONTINGUTS Fets, conceptes i sistemes conceptuals 
1. Sistemes operatius. 
Maneig avançat del sistema operatiu i les seues ferramentes, incidint en la gestió d’usuaris, 
recursos i permisos. Instal·lació i configuració de sistemes operatius. 
2. Xarxes. 
Conèixer l’arquitectura d’una xarxa i la seua connexió i configuració, així com tots els 
components necessaris per a la seua creació. 
3. Ofimàtica. 
 Conèixer les diferents ferramentes ofimàtiques que ofereix el LibreOffice i realitzar treballs 
enriquits i originals amb continguts visuals. 
4. Bases de dades. 
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Aprendre a treballar amb un gestor de bases de dades i fer ús de totes les seues característiques. 
Saber crear una estructura de bases de dades relacional, així com els diferents components 
d'una base de dades: taules, consultes, formularis i informes. 
5. Multimèdia. 
Conèixer els diferents tipus de creacions multimèdia i utilitzar les eines necessàries per a la 
generació de continguts originals, així com fer ús de totes les seues característiques. 
6. Disseny de pàgines web. 
Adquirir una visió general dels diferents mecanismes que permeten la creació de pàgines web 
assimilant tots els conceptes pertinents per a la seua aplicació. 
7. El web 2.0 i xarxes socials 
Conèixer les característiques que configuren l'anomenada web 2.0 i les diferents ferramentes 
que ens permetran interactuar amb la xarxa, així com saber fer ús de les xarxes socials. 
8. Seguretat i ètica a la xarxa 
Adquirir consciència responsable de la necessitat d'hàbits segurs en la utilització d'Internet i 
conèixer i exposar adequadament els conceptes de seguretat i amenaces en el context de la 
xarxa. 
 
PROCEDIMENTS 
1. Unitat didàctica 1: Sistemes operatius. 

1.1. Conéixer i respectar les normes i els criteris establerts per a l'ús dels ordinadors i la 
resta de 
recursos de l'aula d'informàtica. 
1.2. Realitzar les operacions més habituals en el sistema operatiu: arranca aplicacions, 
obri i tanca finestres, etc. 
1.3. Treballar simultàniament amb diverses aplicacions i intercanviar informació entre 
elles. 
1.4. Instal·lar i desinstal·lar aplicacions. 

2. Unitat didàctica 2: Xarxes. 
2.1. Saber configurar una xarxa d’àrea local. 
2.2. Localitzar, utilitzar i compartir recursos en una xarxa local. 
2.3. Explicar la funció dels distints components d'una xarxa local i la manera en què han 
d'anar 
connectats. 

3. Unitat didàctica 3: Ofimàtica. 
3.1. Ser responsable en la difusió i l'ús de les informacions i continguts obtinguts o 
introduïts en Internet. 
3.2. Utilitzar la xarxa amb distints fins comunicatius. 
3.3. Utilitzar els recursos i servicis que oferix Internet per a la resolució de situacions o 
necessitats concretes: formació, gestions, compres, etc. 

4. Unitat didàctica 4: Bases de dades. 
4.1. Realitzar amb autonomia les operacions elementals amb els gestors de bases de 
dades. 
4.2. Crear taules en una base de dades escollint l'estructura més adequada a les 
necessitats de la tasca concreta. 
4.3. Realitzar les operacions bàsiques sobre taules, consultes, formularis i informes. 

5. Unitat didàctica 5: Multimèdia. 
5.1. Obtenir imatges digitals per distints procediments. 
5.2. Crear imatges utilitzant algun programa de disseny gràfic. 
5.3. Modificar imatges ja creades: retocs, canvi de format, incorporació de textos, etc. 
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5.4. Capturar so i vídeo a partir de distintes fonts. 
5.5. Realitzar conversions entre formats. 
5.6. Reproduir i editar arxius de so i de vídeo emprant distintes aplicacions. 

6. Unitat didàctica 6: Disseny de pàgines web. 
6.1. Comprendre la diferència entre pàgina i pàgina web i conèixer el procediment a 
través del qual els navegadors mostren les pàgines. 
6.2. Conèixer la comesa i els tipus dels diferents tipus d'editors de pàgines web.. 
6.3. Crear pàgines web senzilles, amb l'ajuda de programes específics com KompoZer. 
6.4. Conèixer els fonaments bàsics del llenguatge HTML a les pàgines web. 

7. Unitat didàctica 7: El web 2.0 i xarxes socials. 
7.1. Conèixer els aspectes bàsics relacionats amb la filosofia i funcionament de la web 
2.0. 
7.2. Manejar amb autonomia algunes de les plataformes que permeten l'edició en línia 
de documents a la web 2.0. 
7.3. Utilitzar la xarxa amb distints fins comunicatius, així com els recursos i servicis que 
ofereix Internet per a la resolució de situacions o necessitats concretes: formació, 
gestions, compres, etc. 

8. Unitat didàctica 8: Seguretat i ètica a la xarxa. 
8.1. Ser responsable en la difusió i l'ús de les informacions i continguts obtinguts o 
introduïts en 
Internet. 
8.2. Realitzar les activitats bàsiques de manteniment d'un sistema informàtic. 
8.3. Conéixer i descriure les principals amenaces a la seguretat d'un sistema informàtic. 
8.4. Prevenir possibles atacs a la seguretat, adoptant les mesures necessàries. 
 

VALORS, NORMES I ACTITUDS 
1. Actitud ètica en l'ús i la difusió de la informació. 
2. Utilització acurada del sistema informàtic. 
3. Valoració de la influència que té la utilització de la informàtica a la nostra societat. 
4. Valoració dels canvis que provocarà l'aplicació i generalització de les tecnologies de la 
informació. 
5. Presentació correcta i puntual de qualsevol document. 
6. Adquisició d'una actitud d'investigació i de curiositat envers l'ús de programari nou o de noves 
versions. 
7. Tolerància i generositat envers els seus companys i interès per al treball en grup. 
8. Interès per utilitzar correctament la terminologia pròpia del món de la informàtica. 
9. Manifestació d'una actitud d'autocrítica i d'autoavaluació envers els propis treballs. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Per a avaluar a l’alumne, s’utilitzarà tres tipus d’avaluació al llarg del curs: 

 Una avaluació inicial o predictiva per conèixer la situació inicial de cada alumne abans 
de començar les activitats d'aprenentatge. La diagnosi s'ha de fer sobre la situació inicial 
de l'alumnat en coneixements, habilitats i destreses d'informàtica. Els instruments que 
es faran servir són: informes personals, qüestionaris, mapes conceptuals i exercicis 
pràctics. La informació obtinguda ens permetrà adequar i adaptar les activitats 
d'aprenentatge a les necessitats dels alumnes. 

 Una avaluació formativa o continuada, que té la finalitat de recollir la informació sobre 
les dificultats i èxits dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge. Aquesta informació 
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ens permetrà intervenir per tal d'adequar la tasca educativa als progressos i problemes 
d'aprenentatge detectats. 

 Una avaluació sumativa o final, l'objectiu de la qual és avaluar els progressos aconseguits 
per l’alumne al final de cada avaluació, així com a la finalització del curs. Amb aquesta 
avaluació es pretén establir els resultats obtinguts al final d'un procés d'ensenyament - 
aprenentatge, és a dir, la quantitat i el grau d'objectius didàctics, previstos a la 
programació de l'assignatura, que els alumnes han assolit. Aquesta avaluació sumativa 
es nodrirà de les informacions registrades en les avaluacions formatives i de les proves 
específiques planificades al final dels blocs de continguts. 
 

D'acord a les mesures d’atenció a la diversitat i inclusió proposades a l’Ordre de 14 de març de 
2005 i la nova Ordre 20/2019 de 30 d’abril de 2019, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, el professorat adaptarà (en la mesura que siga possible) el suport educatiu a l’organitzar 
els continguts, usar incentius per a estimular la seua atenció i motivació, corregir les errades 
detectades i seguir detalladament els progressos i dificultats de l’alumnat de forma individual 
Com a mesures de resposta educativa de nivell II i III que permeten un reforç pedagògic i 
enriquiment curricular per a l’alumnat, tindrem en compte tots els aspectes que es detallen en 
la programació del Departament dins de l'apartat Mesures d'atenció a l'alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu o amb necessitat de compensació educativa i que tots 
els professors d'aquest han de seguir i portar a terme. 
Caldrà tindre en compte que el lliurament de totes les pràctiques que s’han acordat és 
irrenunciable, així com la presentació a tots els exàmens i l’assistència a classe. En cas 
d’abandonament, l’assignatura serà suspesa. Pel que fa a l’avaluació d’actituds i valors, caldrà 
observar-los a través del treball individual, del treball en equip i de la participació de l’alumne a 
la classe.  
La nota final per avaluació de cada alumne s’obtindrà de la següent manera: 

 20%: Actitud de l’alumne a la classe. 

 60%: Pràctiques realitzades al llarg de l’avaluació. 

 20%: Exàmens teòrics (en cas de haver) i exàmens pràctics. 
El professor podrà canviar els percentatges corresponents a cada apartat assabentant amb 
anterioritat al Departament d’informàtica i amb l’autorització del Cap de Departament. 
La nota final del curs serà la nota mitjana ponderada de les tres avaluacions. 
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PRIMER DE BATXILLERAT 
OBJECTIUS MÍNIMS 
1. Comprendre el paper de la informàtica en la societat actual, entenent la seua implicació en 
els distints camps existents: científic, artístic, industrial i serveis.. 
2. Conéixer l'evolució de la informàtica des dels seus començaments com a tal fins a la situació 
actual, així com les seues tendències futures. 
3. Utilitzar adequadament la terminologia informàtica habitual. 
4. Identificar les característiques d'un ordinador i decidir quin és millor per desenvolupar una 
feina específica en un entorn de treball. 
5. Conéixer i utilitzar un sistema operatiu, principalment els sistemes operatius d'ús mes estés, 
les seues funcions i possibilitats més importants. 
6. Conéixer i utilitzar un processador de textos i les seues possibilitats per autoedició. 
7. Conéixer i utilitzar una fulla de càlcul i les seues possibilitats, així com les seues aplicacions. 
8. Conéixer i utilitzar una base de dades i les seues possibilitats, així com la seua utilitat. 
9. Conéixer el tractament digital de les imatges i el so i totes les seues possibilitats. 
10. Conèixer les presentacions multimèdia i totes les seues possibilitats i aplicacions. 
11. Conèixer els fonaments de les xarxes d'ordinadors i tot el que envolta aquest món. 
12. Aprendre els conceptes bàsics de programació i saber fer ús d'aquestos per a aplicar-los en 
diferents llenguatges de programació i crear programes informàtics. 
 
CONTINGUTS Fets, conceptes i sistemes conceptuals 
1. La societat del coneixement 
Visió general de la societat del coneixement i de tot el que l’envolta. 
2. Maquinari 
Visió general de l'evolució dels sistemes d’ordinadors i els seus components. Saber valorar les 
característiques que ha de reunir un ordinador a l'hora de la seua adquisició 
3. Sistemes operatius 
Visió general de l’evolució dels diferents sistemes operatius i les seues característiques, així com 
aprendre a fer ús de totes les seues ferramentes. 
4. Edició i presentació de documents 
Saber treballar amb un processador de textos de forma avançada i elaborar documents amb 
estils i un format administratiu. Ser capaços d’elaborar pamflets o fullets publicitaris, apunts 
personals i documents científics 
5. Full de càlcul 
Saber treballar amb fulls de càlcul i elaborar documents amb fórmules automatitzades per 
resoldre problemes d’ús freqüent en el món laboral i administratiu. 
6. Aplicacions de full de càlcul 
Aprendre a gestionar les dades d’una fulla de càlcul i ser capaços de crear estudis d'una variable 
quantitativa, taules de freqüències d'una variable discreta, distribucions bidimensionals i altres 
tipus de fulles de càlcul avançades. 
7. Bases de dades 
Conèixer un gestor de bases de dades, elaborar bases de dades, i organitzar les dades i la seua 
explotació. 
8. Tractament digital d'imatges. 
Conèixer el funcionament d’un programa d’edició digital d’imatges: manipulació i composició 
d’imatges i treball amb seleccions, màscares, capes i filtres. 
9. Presentacions multimèdia. 
Aprendre a crear presentacions digitals avançades amb ferramentes online de la Web 2.0. 
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10. Xarxes d’ordinadors. 
Conèixer els fonaments bàsics d’una xarxa i la seua configuració, així com la compartició de 
recursos dins d’una xarxa i els mecanismes de seguretat. 
11. Edició digital i so. 
Conèixer el funcionament d’un programa d’edició digital de so i de vídeo: captura i edició tant 
de so com de vídeo i posterior publicació en diferents formats. 
12. Programació. 
Saber els principis del disseny d’algorismes i els llenguatges de programació, així com ser 
capaços de desenvolupar diferents tipus de programes informàtics amb diverses ferramentes. 
 
PROCEDIMENTS 
1. Unitat didàctica 1: La societat del coneixement i les noves tecnologies 

1.1. Adquirir una visió general de l’evolució històrica de les Tecnologies de la Informació 
i la societat del coneixement. 
1.2. Utilitzar adequadament la terminologia informàtica habitual. 
1.3. Conèixer distintes professions i activitats directament relacionades amb les 
tecnologies de la informació. 

2. Unitat didàctica 2: Maquinari 
2.1. Identificar i comprendre bàsicament l’estructura i funcions dels components de 
l’ordinador i els seus perifèrics. 
2.2. Conèixer la manera en què l’ordinador manipula i emmagatzema la informació, així 
com l’esquema de circulació de la mateixa a través dels seus components. 
2.3. Valorar les característiques que ha de reunir un ordinador a l'hora de la seua 
adquisició i ser capaços d’escollir aquell que reunisca la millor relació qualitat-preu. 

3. Unitat didàctica 3: Sistemes operatius 
3.1. Explicar les principals tasques i funcions que du a terme un sistema operatiu. 
3.2. Utilitzar l’Explorador d'arxius per a realitzar les operacions habituals de 
manteniment. 
3.3. Conèixer i utilitzar l’avantatge que ofereix els sistemes operatius al permetre 
treballar amb diverses aplicacions al mateix temps. 

 4. Unitat didàctica 4: Ofimàtica. Processador de textos. 
4.1. Utilitzar algunes de les possibilitats que ofereix un processador de textos: donar 
format a documents, manejar sagnies i tabuladors, afegir encapçalaments i peus de 
pàgines, canviar el tipus i l’estil de lletra, estils, etc. 
4.2. Utilitzar algunes de les possibilitats avançades que ofereix un processador de textos: 
estils, creació de sumaris i índex alfabètics, etc. 
4.3. Elaborar documents que continguen expressions científiques, taules, introducció 
d'objectes OLE d'altres aplicacions, fórmules, diagrames, etc. 
4.4. Fer de l’ordinador una ferramenta habitual en el quefer diari. 

5. Unitat didàctica 5: Ofimàtica. Fulls de càlcul 
5.1. Crear i utilitzar fulls de càlcul que permeten resoldre problemes senzills propis de la 
modalitat: mitjana d’un conjunt de dades, valors que pren una variable quan es modifica 
una altra. 
5.2. Conèixer i utilitzar algunes de les possibilitats que ofereix el full de càlcul: operacions 
amb rangs de cel·les, ocupació de fórmules, disseny del full, etc. 
5.3. Intercanviar informació entre les distintes aplicacions ofimàtiques. 

6. Unitat didàctica 6: Ofimàtica. Aplicacions de les fulles de càlcul 
6.1. Crear i utilitzar fulls de càlcul que permeten resoldre problemes complexos propis 
de la modalitat: taula de freqüències d'una variable discreta, distribucions 
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bidimensionals, regressions, representació de funcions, estudi del llançament oblic de 
projectils, moviment d'un satèl·lit artificial, sistemes de numeració, aritmètica mercantil, 
etc. 

7. Unitat didàctica 7: Ofimàtica. Bases de dades 
7.1. Conèixer les principals funcions d'un gestor de bases de dades. 
7.2. Dissenyar bases de dades per a l’emmagatzemament d’informacions de distinta 
naturalesa. 
7.3. Crear consultes, informes i formularis per automatitzar la informació continguda en 
una base de dades. 
7.4. Intercanviar, compartir i combinar informació entre el processador de textos i la 
base de dades. 

8. Unitat didàctica 8: Tractament digital d’imatges 
8.1. Conèixer les principals funcions d’un editor digital d’imatges 
8.2. Manipulació i composició d’imatges. Saber treballar amb seleccions, màscares, 
capes, modes d’edició i filtres. 

9. Unitat didàctica 5: Presentacions multimèdia 
9.1. Conèixer les principals funcions que hauria de tindre un programa per a l’elaboració 
i desenrotllament de presentacions multimèdia online. 
9.2. Dissenyar, crear i modificar i diapositives que contenen distints elements: textos, 
imatges, sons, vídeos, taules, etc. 
9.3. Integrar ofimàtica, multimèdia i presentació digital en un mateix projecte 
col·laboratiu en la web. 

10. Unitat didàctica 5: Xarxes d’ordinadors 
10.1.Conèixer els fonaments bàsics d’una xarxa i la seua configuració, així com els 
protocols d’Internet. 
10.2.Saber compartir carpetes i recursos d’una xarxa. 
10.3.Aprendre els mecanismes necessaris per a protegir una xarxa d'àrea local i 
inalàmbrica. 

11. Unitat didàctica 5: Edició digital i so 
11.1.Conèixer i aprendre l’ús de les principals funcions que hauria de tindre un programa 
d’edició de so i d’edició de vídeo. 
11.2.Crear un projecte multimèdia que integre tots els elements multimèdia apresos: 
sons, imatges, vídeos, títols animats i dibuixos. 

12. Unitat didàctica 8: Programació 
12.1. Conèixer el disseny d'algorismes i els llenguatges de programació. 
12.2. Conèixer les estructures bàsiques de la programació estructurada: Estructura 
seqüencial, estructura selectiva i estructura repetitiva 
12.3. Elaborar programes utilitzant diferents tipus de llenguatges de programació per a 
desenrotllar animacions i jocs (Scratch), aplicacions mòbils (App Inventor) i programació 
estructurada i orientada a objectes (C++). 
 

VALORS, NORMES I ACTITUDS 
1. Actitud ètica en l'ús i la difusió de la informació. 
2. Utilització acurada del sistema informàtic. 
3. Valoració de la influència que té la utilització de la informàtica a la nostra societat. 
4. Valoració dels canvis que provocarà l'aplicació i generalització de les tecnologies de la 
informació. 
5. Presentació correcta i puntual de qualsevol document. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Per a avaluar a l’alumne, s’utilitzarà tres tipus d’avaluació al llarg del curs: 

 Una avaluació inicial o predictiva per conèixer la situació inicial de cada alumne abans 
de començar les activitats d'aprenentatge. La diagnosi s'ha de fer sobre la situació inicial 
de l'alumnat en coneixements, habilitats i destreses d'informàtica. Els instruments que 
es faran servir són: informes personals, qüestionaris, mapes conceptuals i exercicis 
pràctics. La informació obtinguda ens permetrà adequar i adaptar les activitats 
d'aprenentatge a les necessitats dels alumnes. 

 Una avaluació formativa o continuada, que té la finalitat de recollir la informació sobre 
les dificultats i èxits dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge. Aquesta informació 
ens permetrà intervenir per tal d'adequar la tasca educativa als progressos i problemes 
d'aprenentatge detectats. 

 Una avaluació sumativa o final, l'objectiu de la qual és avaluar els progressos aconseguits 
per l’alumne al final de cada avaluació, així com a la finalització del curs. Amb aquesta 
avaluació es pretén establir els resultats obtinguts al final d'un procés d'ensenyament - 
aprenentatge, és a dir, la quantitat i el grau d'objectius didàctics, previstos a la 
programació de l'assignatura, que els alumnes han assolit. Aquesta avaluació sumativa 
es nodrirà de les informacions registrades en les avaluacions formatives i de les proves 
específiques planificades al final dels blocs de continguts. 

D'acord a les mesures d’atenció a la diversitat i inclusió proposades a l’Ordre de 14 de març de 
2005 i la nova Ordre 20/2019 de 30 d’abril de 2019, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, el professorat adaptarà (en la mesura que siga possible) el suport educatiu a l’organitzar 
els continguts, usar incentius per a estimular la seua atenció i motivació, corregir les errades 
detectades i seguir detalladament els progressos i dificultats de l’alumnat de forma individual 
Com a mesures de resposta educativa de nivell II i III que permeten un reforç pedagògic i 
enriquiment curricular per a l’alumnat, tindrem en compte tots els aspectes que es detallen en 
la programació del Departament dins de l'apartat Mesures d'atenció a l'alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu o amb necessitat de compensació educativa i que tots 
els professors d'aquest han de seguir i portar a terme. 
Caldrà tindre en compte que el lliurament de totes les pràctiques que s’han acordat és 
irrenunciable, així com la presentació a tots els exàmens i l’assistència a classe. En cas 
d’abandonament, l’assignatura serà suspesa. Pel que fa a l’avaluació d’actituds i valors, caldrà 
observar-los a través del treball individual, del treball en equip i de la participació de l’alumne a 
la classe. 
La nota final per avaluació de cada alumne s’obtindrà de la següent manera: 

 30%: Pràctiques realitzades al llarg de l’avaluació. 

 70%: Exàmens teòrics (en cas de haver) i exàmens pràctics. 
L’actitud de l’alumne en classe es tindrà en compte en la nota, poden baixar o pujar aquesta. 
El professor podrà canviar els percentatges corresponents a cada apartat assabentant amb 
anterioritat al Departament d’informàtica i amb l’autorització del Cap de Departament. 
La nota final del curs serà la nota mitjana ponderada de les tres avaluacions 
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SEGON DE BATXILLERAT 
OBJECTIUS MÍNIMS 
1. Conéixer i valorar la realitat tecnològica, identificant els canvis que els avanços de les 
tecnologies d'informació i comunicació produïxen en tots els àmbits de la vida quotidiana. 
2. Utilitzar eines pròpies de les tecnologies de la informació i la comunicació per a seleccionar, 
recuperar, transformar, analitzar, transmetre, crear i presentar informació de forma online. En 
definitiva, millorar el seu propi treball utilitzant, a tal fi, els mitjans tecnològics que ens facilita 
la web 2.0. 
3. Buscar i seleccionar recursos disponibles en la web per a incorporar-los a les seues pròpies 
produccions, valorant la importància del respecte de la propietat intel·lectual i la conveniència 
de recórrer a fonts que autoritzen expressament la seua utilització. 
4. Elaborar continguts propis i publicar-los en la web. 
5. Reconèixer la importància hui en dia de la seguretat de la informació i conèixer les diferents 
amenaces a la seguretat que es poden donar en un sistema informàtic, així com saber protegir-
se i fer front a aquestes amenaces. 
6. Utilitzar conceptes i procediments bàsics relatius a la programació estructurada i orientada a 
objectes utilitzant a tal efecte llenguatges de programació específics. 
7. Conèixer el Cicle de Vida d'un programa informàtic i les diferents fases relacionades: anàlisi, 
desenvolupament i prova d'aplicacions, així com la posada en pràctica d'aquestes fases amb un 
cas real. 
8. Fomentar la investigació i l'aprenentatge autònom. 
9. Adquirir la competència digital i de tractament de la informació com a element essencial de 
la seua formació. 
 
CONTINGUTS Fets, conceptes i sistemes conceptuals 
1. L'era digital. 
Visió general de l’era digital què estem vivint, coneixent tots els avanços actuals i futurs i aplicant 
uns criteris objectius davant totes aquestes innovacions. 
2. Blogs. 
Creació i gestió d’un blog incorporant enllaços i contingut multimèdia que done valor i 
consistència al blog, així com l’aplicació de temes personalitzats. 
3. Disseny i edició de pàgines web. 
Instal·lació i configuració d'un sistema de gestió de continguts basant-se en els estàndards de 
publicació i editors web. 
4. Seguretat informàtica. 
Aprendre les conductes de seguretat activa i passiva que possibiliten la protecció de les dades 
front a totes les amenaces de seguretat, atacs informàtics i programari maliciós. 
5. Programació estructurada. 
Iniciació i aprofundiment en el mon de la programació: ús d’algun llenguatge de programació 
estructurat per a la construcció de programes per a resoldre problemes de l’àmbit científic 
 6. Programació orientada a objectes. 
Conéixer i comprendre la sintaxi i la semàntica de les construccions d'un llenguatge de 
programació orientat a objectes i ser capaç de realitzar programes d'aplicació aplicant-los a la 
solució de problemes reals. 
7. Anàlisi, desenrotllament i prova d'aplicacions. 
Anàlisis i desenrotllament de programes informàtics basant-se en criteris homogenis i d’acord a 
uns requisits determinats, així com depurar programes informàtics, optimitzant-los per a la seua 
aplicació, realitzant al mateix temps totes les proves que siguen necessàries. 
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PROCEDIMENTS 
1. Unitat didàctica 1: L'era digital. 

1.1. Utilitzar amb propietat els conceptes relacionats amb les xarxes en el context de 
l'accés dels 
usuaris a Internet. 
1.2. Conéixer algunes de les ferramentes que proporciona la web 2.0 per a emprendre 
tasques de treball col·laboratiu. 
1.3. Demostrar criteris sòlids que permeten triar la forma òptima de selecció de la 
informació procedent de diverses fonts en Internet. 
1.4. Conéixer alguns dels sistemes més habituals de producció de continguts en la xarxa. 
1.5. Manejar amb competència els diferents sistemes de comunicació que ofereix 
internet i distingir els diferents tipus de xarxes socials, les seues característiques 
bàsiques, els seus avantatges i els seus riscos. 
1.6. Conéixer les particularitats que presenta el comerç electrònic i les diferents 
pràctiques segures que són desitjables en la seua utilització. 

2. Unitat didàctica 2: Blogs. 
2.1. Conéixer les característiques de bàsiques dels blogs, la seua utilitat i els seus tipus. 
2.2. Utilitzar una plataforma com WordPress o Blogger per a crear i gestionar un blog. 
2.3. Conéixer i emprar els processos de creació i edició d'entrades en el blog i gestionar 
els blogs creats de manera que es fomente la participació en ells. 
2.4. Manejar amb competència les diferents opcions de configuració mostrades en el 
panell de control en WordPress. 
2.5. Inserir enllaços i continguts multimèdia en els blogs creats i gestionar de forma 
autònoma i 
responsable els comentaris que els usuaris del blog realitzen. 
2.6. Personalitzar el blog creat a través de l'adaptació del tema, de la seua 
personalització i de l'elecció de widgets. 

3. Unitat didàctica 3: Disseny i edició de pàgines web. 
3.1. Conéixer la utilitat dels estàndards de publicació web i algunes de les realitzacions 
pràctiques en què es desenrotllen. 
3.2. Saber instal·lar un sistema de gestió de continguts per a crear un lloc web i 
configurar 
adequadament el sistema de gestió de continguts instal·lat. 
3.3. Crear i gestionar pàgines estàtiques utilitzant WordPress i gestionar diferents tipus 
d'usuaris en WordPress. 
3.4. Modificar l'aparença del lloc web emprant temes, widgets i plugins. 
3.5. Conéixer l'estructura bàsica d'un document HTML i crear els dits documents d'acord 
amb això. 
3.6. Utilitzar CSS per a enriquir l'aparença de les pàgines web creades i donar-los 
coherència. 

4. Unitat didàctica 4: Seguretat informàtica. 
4.1. Conéixer i exposar adequadament els conceptes de seguretat i amenaces en el 
context de la xarxa. 
4.2. Distingir els distints grups en què poden classificar-se les mesures de seguretat i les 
possibles 
amenaces. 
4.3. Conéixer diferents mitjans d'atacs als sistemes informàtics i entendre els 
mecanismes bàsics de protecció contra el programari maliciós. 
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4.4. Comprendre les bases i utilitat de la criptografia en l'àmbit de la seguretat 
informàtica, així com dels mètodes segurs d'identificació, de la firma electrònica i el 
certificat digital. 
4.5. Conéixer i utilitzar habitualment els protocols de navegació segura més habituals. 
4.6. Comprendre la rellevància de l'ocupació de sistemes que protegisquen les 
connexions de xarxa i descriure alguns dels mecanismes a través dels quals es 
desenrotlla la seguretat en les 
comunicacions sense fil 

5. Unitat didàctica 4: Programació estructurada. 
5.1. Distingir entre llenguatges d'alt i baix nivell i compiladors i intèrprets. 
5.2. Familiaritzar-se amb la utilització de pseudocodi al planificar un programa. 
5.3. Conéixer l'estructura d'un programa en C++ i manejar les ferramentes bàsiques 
d'edició de codi font. 
5.4. Emprar els procediments de sol·licitud de dades des d'un programa a l'usuari i 
operar de forma adequada amb els diferents formats de números disponibles i amb 
funcions. 
5.5. Utilitzar de forma correcta les instruccions involucrades en la presa de decisions en 
un programa C++, així com els operadors necessaris per a això. 
5.6. 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. 
5.7. Conéixer el concepte d'array, els seus diferents tipus, i emprar-los de forma 
competent en la creació de codi. 
5.8. Estar al corrent de les característiques de les funcions en programació i emprar-les 
en els codis creats. 

6. Unitat didàctica 4: Programació orientada a objectes. 
6.1. Conéixer i utilitzar amb destresa els diferents tipus de dades simples en un programa 
escrit en C++. 
6.2. Comprendre el significat de classe i objecte i conéixer el procediment per a crear-
los i treballar amb ells en C++. 
6.3. Fer un 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++. 
6.4. Valorar i utilitzar les estructures dinàmiques per a l'emmagatzematge i gestió de les 
dades. 
6.5. Comprendre la utilitat d'utilitzar unes quantes fonts a l'hora de confeccionar 
col·laborativament un programa i assimilar els procediments necessaris per a unificar el 
treball realitzat. 
6.6. Conéixer el procediment que condueix 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. 

7. Unitat didàctica 4: Anàlisi, desenrotllament i prova d'aplicacions. 
7.1. Interioritzar la necessitat d'una anàlisi rigorosa del problema plantejat abans 
d'abordar la seua resolució i personalitzar el procediment per a fer-ho. 
7.2. Entendre el mètode de resolució d'un problema concret a través de programació 
estructurada i abordar amb autonomia tasques de semblant complexitat. 
7.3. Manejar diferents procediments de prova d'una aplicació informàtica. 
7.4. Valorar la necessitat de l'optimització de les aplicacions creades i abordar tasques 
concretes a través de les quals s'aconseguisca. 
7.5. Conéixer la importància d'una integració, distribució i manteniment de les 
aplicacions informàtiques i tindre en compte a l'hora d'enfrontar els projectes propis. 
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VALORS, NORMES I ACTITUDS 
1. Actitud ètica en l'ús i la difusió de la informació. 
2. Utilització acurada del sistema informàtic. 
3. Valoració de la influència que té la utilització de la informàtica a la nostra societat. 
4. Valoració dels canvis que provocarà l'aplicació i generalització de les tecnologies de la 
informació. 
5. Presentació correcta i puntual de qualsevol document. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Per a avaluar a l’alumne, s’utilitzarà tres tipus d’avaluació al llarg del curs: 

 Una avaluació inicial o predictiva per conèixer la situació inicial de cada alumne abans 
de començar les activitats d'aprenentatge. La informació obtinguda ens permetrà 
adequar i adaptar les activitats d'aprenentatge a les necessitats dels alumnes. 

 Una avaluació formativa o continuada, que té la finalitat de recollir la informació sobre 
les dificultats i èxits dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge. Aquesta informació 
ens permetrà intervenir per tal d'adequar la tasca educativa als progressos i problemes 
d'aprenentatge detectats. 

 Una avaluació sumativa o final, l'objectiu de la qual és avaluar els progressos aconseguits 
per  l’alumne al final de cada avaluació, així com a la finalització del curs. Amb aquesta 
avaluació es pretén establir els resultats obtinguts al final d'un procés d'ensenyament - 
aprenentatge, és a dir, la quantitat i el grau d'objectius didàctics, previstos a la 
programació de l'assignatura, que els alumnes han assolit.  

 
D'acord a les mesures d’atenció a la diversitat i inclusió proposades a l’Ordre de 14 de març de 
2005 i la nova Ordre 20/2019 de 30 d’abril de 2019, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport, el professorat adaptarà (en la mesura que siga possible) el suport educatiu a l’organitzar 
els continguts, usar incentius per a estimular la seua atenció i motivació, corregir les errades 
detectades i seguir detalladament els progressos i dificultats de l’alumnat de forma individual 

Com a mesures de resposta educativa de nivell II i III que permeten un reforç pedagògic i 

enriquiment curricular per a l’alumnat, tindrem en compte tots els aspectes que es detallen en 

la programació del Departament dins de l'apartat. Mesures d'atenció a l'alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu o amb necessitat de compensació educativa i que 

tots els professors d'aquest han de seguir i portar a terme. 

Caldrà tindre en compte que el lliurament de totes les pràctiques que s’han acordat és 
irrenunciable, així com la presentació a tots els exàmens i l’assistència a classe. En cas 
d’abandonament, l’assignatura serà suspesa. Pel que fa a l’avaluació d’actituds i valors, caldrà 
observar-los a través del treball individual, del treball en equip i de la participació de l’alumne a 
la classe. 
La nota final per avaluació de cada alumne s’obtindrà de la següent manera: 

 30%: Pràctiques realitzades al llarg de l’avaluació. 

 70%: Exàmens teòrics (en cas de haver) i exàmens pràctics. 
L’actitud de l’alumne en classe es tindrà en compte en la nota, poden baixar o pujar aquesta. 
El professor podrà canviar els percentatges corresponents a cada apartat assabentant amb 
anterioritat al Departament d’informàtica i amb l’autorització del Cap de Departament. 
La nota final del curs serà la nota mitjana ponderada de les tres avaluacions. 


