Assignatura: Tecnologies de l'informació i la comunicació
4t ESO
CURS: 2020-21

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS
1r Trimestre
● UD1. Maquinari i programari
● UD2. Xarxes de computadors
● UD3. Programació
2n Trimestre
● UD4. Full de càlcul
● UD5. Bases de dades
● UD6. Multimèdia
3r trimestre
● UD7. Seguretat informàtica
● UD8. Web 2.0 i xarxes socials
● UD9. Desenvolupament de pàgines web
Aquesta temporalització podria variar en cas de passar a l’escenari C, per facilitar el
seguiment dels alumnes des de casa.
METODOLOGIA
● Aprenentatge basat en problemes, de manera que l’aprenentatge s’orienti cap a la
resolució de situacions i problemes de la vida diària que resultin propers a l’alumne.
● Es faran algunes activitats en grup de manera telemàtica, per no esdevenir un
aprenentatge completament individualitzat.
● L’alumne/a disposarà de tot el temari i activitats a l’aula virtual, per poder seguir el
curs a casa sense problemes.
● En cas de confinament de l’alumne/a, si està en condicions de seguir les classes des
de casa, se li donarà suport via MEET si fos necessari.
MATERIALS

●

Programari: Windows, Linux, LibreOffice, Google Suite, Notepad++, Intèrpret de
Python, Servidor web Wamp, Gimp, Audacity, Openshot.

●

Equips informàtics i electrònics: ordinadors, perifèrics d’entrada, sortida i
emmagatzemament,.... Equips per a comunicacions (mòdems, centres de cablejat,
connectors, concentradors...).
Complementari: Presentacions digitals i pàgines web relacionades amb els continguts
a impartir.

●

PROCEDIMENT PER A L’AVALUACIÓ
● L’avaluació inicial constitueix el punt de partida necessari per organitzar
l’ensenyament. A l’inici de curs es realitzarà un qüestionari o activitat per poder
conèixer els esquemes de coneixement i les habilitats que tenen els alumnes
prèviament.
● L’avaluació contínua tracta de valorar el procés que l’alumne segueix en la seva
aproximació als aprenentatges. Permet valorar la feina dels alumnes i el grau
d’assoliment dels objectius prevists. També permet trobar dificultats i les causes
que les provoquen, i estar a temps de modificar el pla dissenyat, si cal, per millorar
el procés d’aprenentatge.

●

L’avaluació sumatòria té lloc en finalitzar el procés d’aprenentatge i serveix per
comprovar el grau de domini i assoliment de l’alumne.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Al llarg del curs es faran tres 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
A final de curs es farà un examen per poder recuperar les avaluacions suspeses. En cas de
suspendre al juny, es podrà recuperar l'assignatura a l'avaluació extraordinària de
setembre.
SORTIDES I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Es preveu la realització de xerrades per part de professionals del sector de la informàtica,
que es durà terme de forma telemàtica i durant les sessions de classe.
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