
 
 

PROGRAMACIÓ DEP. DE TECNOLOGIA CURS 2020 - 21 

MATÈRIA: Tecnologies de l'Informació i la Comunicació II NIVELL: 2n Batx 

 
Aquest document ha d’anar acompanyat de l’annex on hi apareguin les orientacions metodològiques,             
contribució de la matèria al desenvolupament de les competències, objectius específics, continguts, criteris             
d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables  del currículum d’ESO i/o Batxillerat. 
Accés a l’annex editable en Word del currículum de cada matèria: Decret 34/2015, de 15 de maig (ESO),                  
Decret 35/2015, de 15 de maig (Batxillerat). És a dir, heu d’emplenar aquest document de programació i hi heu                   
d’adjuntar el document del currículum de la matèria corresponent, editat així com es demana als apartats 2.1,                 
2.3 i 4. 
 
 

Professorat que imparteix el nivell 
Nom i llinatges Grup 

Iván Moret Salvador 1 grup (alumnes dels grups A,B) 

 
1.- Continguts (conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que contribueixen a 
l’assoliment dels objectius de cada ensenyament i etapa educativa i a l’adquisició de competències)  
 
 1.1.- Distribució i seqüenciació dels continguts 
 

Distribució dels continguts durant el curs 
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

BLOC 1. PROGRAMACIÓ 

 

BLOC 2. PUBLICACIÓ I 
DIFUSIÓ DE 
CONTINGUTS 
 

BLOC 3. SEGURETAT 

 
 1.2.- Continguts BÀSICS del curs 
 

Continguts BÀSICS durant el curs 
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

BLOC 1. PROGRAMACIÓ 
Estructures 
d’emmagatzematge. 
Diferents tipus. 
Algorísmia i codificació. 
Estructures de control. 
Diagrames de flux. 
Codificació de programes 
amb un llenguatge d’alt 
nivell. 
Traçabilitat, depuració i 
optimització d’un codi de 
programació. 
Dissey APPs. 
Programació i robòtica 

BLOC 2. PUBLICACIÓ I 
DIFUSIÓ DE 
CONTINGUTS 
Creació difusió i publicació i 
difusió de continguts 
multimèdia. Blogs. 
Disseny de pàgines web i 
blocs. El llenguatge HTML. 
Els gestors de continguts. 
Xarxes socials. 
Eines web 2.0. Treball 
col·laboratiu. 
Impressió 3D 

BLOC 3. SEGURETAT 
Introducció a la seguretat 
informàtica. 
Contra què ens hem de 
protegir? 
Seguretat activa i passiva. 
Les amenaces silencioses. 
Els programes que protegeixen 
el nostre ordinador. 

 
2. Criteris i instruments d'avaluació. Estàndards d’aprenentatge BÀSICS.  

2.1.- Criteris d’avaluació (descriuen el que es vol valorar i que l’alumnat ha d’assolir, tant en                 
coneixements com en competències). Document annex: Es ressalten en blau els criteris            
d'avaluació del currículum que es consideren BÀSICS en qualsevol escenari. 
 
 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_secundaria_lomce_.htm
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_batxillerat_lomce_.htm


 
2.2.- Instruments d'avaluació (Elaboració de projectes, experiments, demostracions, treballs escrits,           

recerques, debats, observació dins l'aula, observació directa de l’aplicació dels coneixements,, valoració del             
treball fet, autoavaluació, rúbrica d’avaluació, examen oral, valoració del quadern, portfoli, etc.) : 
 
 

Instruments d’avaluació PRESENCIALITAT 
Elaboració de projectes, exàmens, treballs escrits, treballs de recerca i exposició, debats,            
observació dins l'aula, observació directa de l’aplicació dels coneixements, valoració del           
treball fet, autoavaluació, etc. 

 

Instruments d’avaluació SEMIPRESENCIALITAT 
Elaboració de projectes, exàmens, treballs escrits, treballs de recerca i exposició, debats,            
observació dins l'aula, observació directa de l’aplicació dels coneixements, valoració del           
treball fet, autoavaluació, etc. 

 

Instruments d’avaluació CLASSES A DISTÀNCIA 
Elaboració de projectes, exàmens, treballs escrits, treballs de recerca i exposició, debats,            
observació dins l'aula, observació directa de l’aplicació dels coneixements, valoració del           
treball fet, autoavaluació, etc. 

 

 
 
2.3.- Estàndards d’aprenentatge BÀSICS en qualsevol escenari. (els e. d’ap. concreten el que              

l’alumne ha de saber, comprendre i saber fer a cada assignatura; han de ser observables, mesurables i                 
avaluables i han de permetre graduar el rendiment o l’assoliment atès). Document annex: Es ressalten               
en blau els estàndards d'avaluació del currículum que es consideren BÀSICS en qualsevol             
escenari. 

3.- Criteris i instruments de qualificació, promoció i recuperació. (condicions i           
mecanismes de qualificació i superació d’una matèria, i de la seva recuperació) 
 
 3.1.-  

Criteris i instruments de qualificació PRESENCIALITAT 
Exàmens, exercicis teòrics... 40% 

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 50% 

Actitud 10% 

Criteris i instruments de qualificació SEMIPRESENCIALITAT 
Exàmens, exercicis teòrics... 40% 

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 50% 

Actitud 10% 

Criteris i instruments de qualificació CLASSES A DISTÀNCIA 
Exàmens, exercicis teòrics... 40% 

Pràctica, entrega de quadern, tasques... 50% 

Actitud 10% 

 
  3.2.- 

Criteris i instruments de promoció PRESENCIALITAT 



 

La nota de cada avaluació s’obtindrà fent la mitja de les notes. 

La nota final de juny serà la mitja de les tres avaluacions. Per poder realitzar la nota                 
mitja, la nota de l’avaluació corresponent haurà de ser igual o superior a 3. 

Si no s’ha superat alguna avaluació, durant el curs es podrà donar a l’alumne, a               
criteri del professor, activitats de reforç i recuperació que permetin assolir els            
objectius no aconseguits abans 

 

Criteris i instruments de promoció SEMIPRESENCIALITAT 
La nota de cada avaluació s’obtindrà fent la mitja de les notes. 

La nota final de juny serà la mitja de les tres avaluacions. Per poder realitzar la nota                 
mitja, la nota de l’avaluació corresponent haurà de ser igual o superior a 3. 

Si no s’ha superat alguna avaluació, durant el curs es podrà donar a l’alumne, a               
criteri del professor, activitats de reforç i recuperació que permetin assolir els            
objectius no aconseguits abans 

 

Criteris i instruments de promoció CLASSES A DISTÀNCIA 
La nota de cada avaluació s’obtindrà fent la mitja de les notes. 

La nota final de juny serà la mitja de les tres avaluacions. Per poder realitzar la nota                 
mitja, la nota de l’avaluació corresponent haurà de ser igual o superior a 3. 

Si no s’ha superat alguna avaluació, durant el curs es podrà donar a l’alumne, a               
criteri del professor, activitats de reforç i recuperació que permetin assolir els            
objectius no aconseguits abans 

 

 
 

  3.3.- 
Criteris i instruments de recuperació PRESENCIALITAT 

Nota mínima per fer mitjana (exàmens) 1 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació) 3 

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

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

Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques.  

Exàmens de pendents: per avaluacions o setembre  

Criteris i instruments de recuperació SEMIPRESENCIALITAT 
Nota mínima per fer mitjana (exàmens) 1 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació) 3 

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

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

Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques.  



 
Exàmens de pendents: per avaluacions o setembre  

Criteris i instruments de recuperació CLASSES A DISTÀNCIA 
Nota mínima per fer mitjana (exàmens) 1 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació) 3 

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

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

Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques  

Exàmens de pendents: per avaluacions o setembre  

 
 
 
4.- Objectius prioritaris. (Document annex: Es ressalten en blau els objectius del            
currículum que es prioritzen, per la seva aportació al desenvolupament de les            
competències aprendre a aprendre, digital i lingüística) 
 
 
5.- Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències clau. (Veure 
document annex). 
 
6.- Materials i recursos didàctics. 
 

Materials i recursos didàctics 
Nivell 

Llibre de text No 

Altres recursos Dossiers, moodle, blocs, pàgina web, kits Arduino 

  
 
7.- Activitats complementàries i extraescolars per avaluacions. 
 

Activitats complementàries i extraescolars 
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

No previstas No previstas No previstas 

  
 


