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

l’examen de setembre (dilluns dia 1 a les 14:00 a l’aula d’informàtica 2). 
 

 Les feines es valoraran amb un 50% de la nota final. 
 L’examen es valorarà amb un 50% de la nota final. 
 És necessari un mínim de 3 en els aspectes anteriors (tasques i examen) per fer mitjana. 
 L’actitud durant el curs no es valorarà per indicació expressa d’inspecció educativa. 

 
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 1. Configuració d’un equip informàtic 
o Fitxa 2. Sistema Operatiu 
o Fitxa 10. Imatge digital 
o Fitxa 11. Gimp (Si necessites imatges les pot cercar amb el Google) 
o Fitxa 12. Gimp, eines 
o Fitxa 13. Gimp, filtres 
o Fitxa 21. Imatge vectorial. Inkscape. 
o Fitxa 22. Treballant amb Inkscape. 
o Fitxa X1. Xarxes 
o Fitxa X2. Xarxes inalàmbriques 
o Fitxa X3. Protocols 
o Fitxa 41. Introducció al so 
o Fitxa 42. Captura de so 
o Fitxa 43. Retocant so. Has de presentar alguns filtres passats a un fitxer de so.  
o Fitxa W1. Servei Web 
o Fitxa W2. HTML 
o Fitxa W3. Kompozer 
o Fitxa W4. Altres elements 
 

 Dos muntatges 
o Un programa de ràdio de 5 minuts de durada. 
o Una web amb al manco quatre fitxers enllaçats. Hi ha d'haver, com a mínim, una taula, tres 

enllaços externs, algun gif animat i un video. 
 
Si tens dubtes o comentaris tecno@iessantanyi.cat, l’aniré mirant de tant en tant. 


