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Per superar la matèria has de fer les tasques que apareixen relacionades a continuació i presentar-te a 

l’examen de setembre (dimarts dia 2 a les 11:00 a l’aula d’informàtica 2). 
 

 Les feines es valoraran amb un 15% de la nota final. 
 L’examen es valorarà amb un 85% de la nota final. 
 És necessari un mínim de 3 en els aspectes anteriors (tasques i examen) per fer mitjana. 

 
Indicacions 

 Les activitats es presentaran necessàriament el mateix dia de l’examen. 
 S’han d’entregar les fitxes amb els exercicis degudament acabats i els exercicis amb ordinador en 

un dispositiu adient (CD, DVD, memòria USB, targeta de memòria) que es retornarà 
immediatament. 

 Els exercicis de cada fitxa que es presentin en format digital han d’estar ordenats. Hi ha d’haver 
una carpeta per cada fitxa. 

 Totes les entregues han de tenir el nom del propietari en lloc ben visible. 
 Es prega que estigui degudament ordenat. 
 Totes les fitxes, i altra documentació, estan disponibles a: 

o el moodle del curs (en proves) 
o  www.edukia.cat 

 Aprofita el fer (refer i/o completar) les fitxes per repassar el contingut de l’examen. 
 
Tasques 
 Fitxes amb els continguts treballats a l’aula 

o Fitxa T.01 
o Fitxa T.02  
o Fitxa T.03  
o Fitxa FC-01 
o Fitxa FC-02 
o Fitxa FC-03 
o Fitxa FC-04 
o Fitxa FC-05 
 

 Projectes 
o Un document ben formatat sobre el tema "Història dels ordinadors". Has d'agafar la informació de 

la Viquipèdia directament. Recorda que: 
 Ha de tenir una portada. 
 Hi ha d'haver un índex automàtic (evidentment les pàgines han d'estar numerades). 
 No hi ha d'haver enllaços ni estils estranys. 
 Ha de tenir encapçalament i peu. 
 Les imatges han d'estar al seu lloc. 

o Un lloc web amb com a mínim 5 pàgines enllaçades sobre el tema "Història dels ordinadors" (que 
has treballat abans). Hi ha d'haver, a més d'imatges i text: 
 un comptador 
 algún video 
 algún GIF animat 
 un fitxer CSS extern 

 
Si tens dubtes o comentaris tecno@iessantanyi.cat, l’aniré mirant de tant en tant. 
 
 
NOTA: A l'examen hi entra qualsevol contingut tractat durant el curs. 


