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1.- Distribució i seqüenciació dels continguts.

Distribució dels continguts durant el curs

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

UD1: ARQUIT. ORDINADORS (B2)
Components del maquinari.
Dispositius d’emmagatzematge.
Principals perifèrics d’un ordinador.
Programari. Sistemes operatius i 
aplicacions d’escriptori.

UD2: XARXES ORDINADORS (B2)
Xarxes d’àrea local (LAN).
Sistema de cablatge estructurat.
Xarxes sense fil (Wi-Fi).
Dispositius de connexió a una LAN.
Simuladors de xarxes.

UD3: LLICÈNCIES SOFTWARE(B1)
Copyright i copyleft
El programari lliure
Tipus de llicències 

UD4: PROCESSADOR TEXTOS(B3)
OpenOffice Writer
Documents de text online

UD5: WEB 2.0. (B6)
Creació d'un blog
Mapes personalitzats
Inserir elements al blogs
Podcasting

UD6: LA WEB(B6)
La teranyina mundial
Creació d'una pàgina web
Creació d'una web on line

UD7: SEGURETAT 
INFORMÀTICA(B4)
Concepte de seguretat
Seguretat activa
Seguretat passiva
Intercanvi d'informació
Tendències de futur

UD8: TRACT DIGIT IMATGES(B3)
Conceptes generals
Programes de tractament d'imatges.
El programa Gimp. 
Projecte: Crea el teu muntatge

UD9: TRACT. DIGIT VÍDEO(B3)
Conceptes generals
Programes de tractament de vídeo.
Projecte: Muntatge d'un vídeo

UD10: PROGRAMACIÓ
Concepte de programació
Llenguatges de programació
Scratch: Programació visual

2.- Criteris i seqüenciació dels continguts.

BLOC 1. Ètica i estètica en la interacció en xarxa.
1. Adoptar conductes i hàbits que permetin la protecció de l’individu en la interacció a la xarxa.
2. Accedir a serveis d’intercanvi i publicació d’informació digital amb criteris de seguretat i ús 
responsable.
3. Reconèixer i comprendre els drets dels materials allotjats al web.

BLOC 2. Ordinadors, sistemes operatius i xarxes
1. Utilitzar i configurar equips informàtics i identificar els elements que els configuren i la seva 
funció en el conjunt.
2. Gestionar la instal·lació i l’eliminació de programari de propòsit general.
3. Emprar programari de comunicació entre equips i sistemes.
4. Conèixer l’arquitectura d’un ordinador, identificar-ne els components bàsics i descriure’n les 



característiques.
5. Analitzar els elements i els sistemes que configuren la comunicació amb fil i sense fil.

BLOC 3. Organització, disseny i producció d’informació digital
1. Utilitzar aplicacions informàtiques d’escriptori per produir documents.
2. Elaborar continguts d’imatge, àudio i vídeo i desenvolupar capacitats per integrar-los a diverses 
produccions.
BLOC 4. Seguretat informàtica
1. Adoptar conductes de seguretat activa i passiva en la protecció de dades i en l’intercanviï 
d’informació.

BLOC 5. Publicació i difusió de continguts
1. Utilitzar diversos dispositius d’intercanvi d’informació coneixent les característiques i la 
comunicació o connexió entre ells.
2. Elaborar i publicar continguts en el web integrant informació textual, numèrica, sonora i gràfica.
3. Conèixer els estàndards de publicació i emprar-los en la producció de pàgines web i eines TIC 
de caràcter social.

BLOC 6. Internet, xarxes socials, hiperconnexió
1. Desenvolupar hàbits en l’ús d’eines que permetin l’accessibilitat a les produccions des de 
diversos dispositius mòbils.
2. Emprar el sentit crític i desenvolupar hàbits adequats en l’ús i l’intercanvi de la informació a 
través de xarxes socials i plataformes.
3. Publicar i relacionar mitjançant hiperenllaços informació en canals de continguts multimèdia, 
presentacions, imatge, àudio i vídeo

2.1.- Criteris i instruments de qualificació i promoció.

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació

Nombre mínim de parcials per avaluació

Exàmens, exercicis teòrics... 45 %

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 45 %

Actitud 10 %

Correcció lingüística -10 %

2.2.- Procediments de recuperació.

Procediments de recuperació

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)                                                                        3

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): final d'avaluació o juny.

La nota final s’obtindrà fent la mitja de les notes corresponents a cada període d’avaluació, sempre
i quan totes les notes siguin iguals o superiors a 3.
A criteri del professor, aquells alumnes que no superin els objectius mínims de cada bloc, tendran
que realitzar un treball i/o examen de recuperació, el qual inclourà tots els aspectes tractats en 
aquest bloc a avaluar.

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre

Els alumnes que no aprovin l’àrea al juny disposaran del corresponent examen global de 
recuperació a setembre i/o valoració de pràctiques.



3.- Materials i recursos didàctics. 

Materials didàctics

Llibre de text NO

Altres recursos Dossiers, Moodle, blocs, pàgina web...

4.- Activitats complementàries i extraescolars.

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat

1a avaluació Preu 2a 
avaluació

Preu 3a avaluació Preu Pendent de 
concretar

Preu

Demotec-UIB;
Fes treballar el
teu robot.
Visita LADAT

Autocar


