ASSIGNATURA: APLICACIONS OFIMÀTIQUES
GRUP: IFC21B
CURS: 2020/2021

PREVISIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS
Primer trimestre: Unitats 1, 2 , 3 i 4.
✔ UNITAT 1: INSTAL·LACIÓ I ACTUALITZACIÓ D'APLICACIONS
✔ UNITAT 2: ELABORACIÓ DOCUMENTS AMB PROCESSADORS DE TEXTES
✔ UNITAT 3: ELABORACIÓ DOCUMENTS AMB FULLES DE CÀLCUL
✔ UNITAT 4: ELABORACIÓ DOCUMENTS AMB BASES DE DADES
● Segon trimestre: Unitats 5 i 6
✔ UNITAT 5: MANIPULACIO D’ IMATGES
✔ UNITAT 6: MANIPULACIO DE VIDEOS
● Tercer trimestre: Unitats 7, 8 i 9
✔ UNITAT 7: PRESENTACIONS
✔ UNITAT 8: GESTIO DE CORREU I AGENDA ELECTRÒNICA
✔ UNITAT 9: APLICACIO DE TÈCNIQUES DE SUPORT

METODOLOGIA
Les classes seran fonamentalment pràctiques: primer s’exposarà un concepte i després es realitzaran
una sèrie de activitats que afavoreixin la seva assimilació.
● L’alumne haurà de presentar aquestes activitats al professor dins el termini indicat, perquè valori la seva
realització.
● La presentació serà preferentment via videos adaptats al modul.
● Us del Google Drive.
•

MATERIALS
✔ Apunts del professor que donarà mitjançant la plataforma Moodle.
✔ Un USB per desar tots els apunts i tasques realitzades.
✔ Bolígraf blau, vermell, llapis i esborrador.
✔ Convenient tenir a casa ordinador i connexió a Internet.

PROCEDIMENTS PER A L’AVALUACIÓ
La nota de cada avaluació es calcularà segons aquests apartats:
•

La mitjana de les notes obtingudes en les diferents proves escrites o amb ordinador tindrà un pes

del 80% de la nota.
•

L' entrega dels exercicis, pràctiques i treballs demanats pel professor amb una qualitat adequada i

dintre d’un marge de temps determinat i l'actitud de l'alumne tindrà un pes d'un 20%.

Per aprovar el mòdul en finalitzar el curs, l’alumne ha d’haver aprovat totes les avaluacions amb una nota
de 5 o superior. La nota final del mòdul serà la mitjana de les notes de les avaluacions. En cas contrari el
mòdul li quedarà suspés.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
✔ A cada avaluació, es puntuarà als alumnes de 1 a 10 .
✔ Es consideraran superades les avaluacions amb nota de 5 o més.
✔ La nota final del mòdul serà: la mitjana de les tres avaluacions.
✔ Mínim per fer la mitjana entre avaluacions: a partir de 5.

RECUPERACIÓ
MES DE JUNY
En el supòsit de qualificació negativa d’algun alumne per no haver assolit els objectius establerts a
alguna avaluació, i per intentar la seva recuperació, es realitzarà una prova individual de l'avaluació que
té suspesa a final del curs en juny dins el període que s' estableixi.
MES DE SETEMBRE
En setembre es donarà convocatòria extraordinària a aquells alumnes que han suspès, i promocionen al
segon curs.
Aquests alumnes deuran presentar-se a un examen final de tot el curs.
PENDENTS
S’acorda en reunió de departament del 03/10/2018:
- Assignar al professor titular del mòdul realitzar la seva avaluació.
- Dividir el temari del mòdul en dos blocs.
- S'avaluarà mitjançant un examen i recollida de tasques per bloc.
- Es realitzarà un full de seguiment amb l’alumne on podrà demanar dubtes.
- La qualificació del mòdul serà: la part teòrica entre un 60 i 70% i la part de tasques entre un 40 i un 30%.
- Es faran 2 proves de recuperació. Un primer parcial abans de nadal i un segon pel març.
- Per aprovar el mòdul la mitjana de les notes (teòriques i pràctiques ) ha d’esser igual o superior a 5.

ASSISTÈNCIA i ABSÈNCIES. ( Respecte a la NO ASSISTÈNCIA A CLASSE )
Les faltes injustificades de manera contínua si SUPEREN EL 10% del total d'hores que té el mòdul, serà
causa de baixa de matrícula. Consumeix convocatòria.
Les faltes injustificades de manera discontínua si SUPEREN EL 15% del total d'hores que té el mòdul,
serà causa de baixa de matrícula. Consumeix convocatòria.
Les faltes justificades que superen un 20% del total d'hores que té el mòdul, l'alumne perdrà el dret a
l'avaluació contínua i NOMÉS podrà presentar-se a l’examen final de juny amb tota la matèria del curs.
Baixa voluntaria: comunicar amb antelació de 2 mesos. No consumeix convocatòria.
Obligatorietat de l’assistència a l'Exàmen
Única i exclusivament podran fer l’examen un altre dia, a posteriori, si duen un certificat signat per un
metge per malaltia, o bé un deure inexcusable de caire públic o personal amb un justificant segellat per un
organisme oficial.

SORTIDA
A priori, no hi ha prevista cap sortida.
PROFESSORAT
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