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ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS
1r Trimestre
● 1. Evolució de les aplicacions WEB
● 2. Llenguatges de marques, fulls d’estils i scripts
● 3. Eines de comunicació i col·laboració
●
2n Trimestre
● 4. Serveis de gestió d’arxius al núvol
● 5. Aplicacions ofimàtiques al núvol
● 6. Sistemes gestors de continguts
● 7. Sistemes gestors d’aprenentage electrònic
METODOLOGIA
* La metodologia es basarà en les explicacions dels conceptes teòrics de cada tema per part del
professor. A continuació, si els conceptes ho requereixen, es proposaran unes activitats
pràctiques, que es realitzaran majoritariament a classe.

MATERIALS
●

Aula d'ordinadors amb sistemes operatius diferents. Connexió a Internet.

●

Dispositiu mòbil.

●

No es seguirà cap llibre de text. El professor facilitarà als alumnes els apunts, referències
bibliogràfiques, i documents electrònics que hagi fet servir per les explicacions teòriques.

●

Durant les explicacions es farà ús dels ordinadors i del projector.

PROCEDIMENT PER A L’AVALUACIÓ
Es faran dues avaluacions, una a desembre i l'altra al mes de març. L'avaluació es farà mitjançant proves
escrites, treballs pràctics, l'actitud de l'alumne envers l'assignatura i el seu comportament dins l'aula.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Al llarg del curs es faran dues avaluacions. La nota de cada avaluació es calcularà de la
següent manera:
● A cada unitat didàctica s’avaluaran 3 apartats del 0 al 10: Exàmens (E); Exercicis i
pràctiques (P); i Actitud (A). N= 0.3E+0.6P+0.1A
● La nota trimestral es calcularà amb aquesta fórmula calculant la mitjana aritmètica
dels ítems d’avaluació de cada apartat per a les unitats didàctiques fetes en el
corresponent trimestre.
● La nota final de juny serà la d’aplicar la mitjana aritmètica de les notes de les tres
avaluacions.

RECUPERACIÓ
En el cas de que un alumni tengui alguna avaluació suspesa, la podrà recuperar superant una examen
al final de la segona avaluació. Les proves de recuperació es faran per blocs o avaluació. Durant el
període de formació a centres de treball (FCT), es mantindrà l'horari de classes pels alumnes que hagin
suspès aquest mòdul i que, per tant, no facin la FCT.
ABSÈNCIES
L’assistència a classe és obligatòria. En cas d’absència s’aplicarà la normativa vigent.
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