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Què has d’aconseguir a 4t d’ESO a Informàtica?

Has d’assolir la majoria dels objectius següents per tal de superar l’assignatura, tenint en compte
que no n’hi ha d’haver cap amb valoració nul·la. És a dir, has de
1. Conèixer com és un equip informàtic
2. Saber utilitzar i configurar aplicacions per mantenir el sistema.
3. Conèixer com fer la connexió entre diferents equips. 
4. Dissenyar i elaborar presentacions per exposar un projecte.
5. Obtenir, modificar, arxivar i compartir imatges fotogràfiques.
6. Elaborar dibuixos vectorials en 2D.
7. Capturar so de diferents font. Editar-ho i posar-ho en un format per a poder-ho distribuir.
8. Capturar, editar i muntar vídeo. Posar-ho en un format per a poder-ho distribuir.
9. Desenvolupar continguts per a Internet. 
10. Participar activament, i de forma correcta, en xarxes socials.
11. Valorar els diferents models de distribució de programari.
12. Esser conscient  dels  drets,  i  els  deures,  de les persones:  identitat,  propietat  intel·lectual,
privacitat,...
13. Aplicar criteris de coherència tant al format com al continguts.
14. Respectar les normes típiques i evidents del treball en grup.

Com t’avaluarem?
Per avaluar el grau d’assoliment dels objectius anteriors es duran a terme activitats durant tot

el curs, classificades en els següents tipus:
1. L’observació directa, i constant, per part del professor. Es valorarà: comportament, hàbits de

treball,  participació,  interès,  ordre,  neteja,  respecte  per  les  eines  compartides  (ordinador,
impressora, xarxa,...), capacitat de treball en equip, regularitat i qualitat de treball individual,
entrega  de  les  tasques  dins  els  terminis  prevists,...   Per  això  es  durà  un  registre  diari
d’incidències i anotacions.

2. Seguiment del quadern de classe.
3. Exercicis pràctics per desenvolupar habilitats.  En aquests es potenciarà l’autoavaluació i

coavaluació.
4. Proves puntuals.
5. Realització de projectes.  Es tendrà en compte el procés, el producte acabat, la documentació

i l’exposició.

Per ser un poc més concrets, seguirem el següent barem:
• Proves puntuals..................................................................................40%
• Projectes, activitats  ..........................................................................40%
• Comportament (feina a classe, quadern al dia, intervencions,...)......20%

En qualsevol cas, si algun d’aquests aspectes no s’ha assolit completament, la qualificació
final serà negativa. Es prendrà com a referència un 3.

Si es produeixen una sèrie de valoracions negatives es procedirà a notificar-ho als pares per
qualsevol dels conductes habituals (agenda, correu-e, SMS, telèfon). Si persisteixen es prendran les
mesures sancionadores oportunes si s’escau.
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Setembre
Serà necessari fer les activitats que s’indicaran oportunament, evidentment  hauràs de tenir

accés a un ordinador,  i presentar-te a l’examen de setembre.
• Les activitats es valoraran amb un 50% de la nota final.
• L’examen es valorarà amb un 50% de la nota final.
• L’actitud no es valorarà atenent les indicacions explícites d’inspecció educativa.

És necessari un mínim de 3 en cadascun els aspectes anteriors (activitats i examen) per fer mitjana.

En cas de no disposar dels recursos necessaris per a la realització de les tasques és responsabilitat
teva i/o els teus tutors informar d'aquesta circumstància dins el termini de reclamacions de juny.  El
setembre no s'atendran reclamacions d'aquesta casta.

En cas de mantenir-se la situació per davall dels mínims, durant el curs  et podràs presentar a les
proves  extraordinàries  que  es  convoquin  segons  les  dates  i  terminis  qui  s’indiquin.  Les
ponderacions seran les mateixes que el setembre.

Altres aclariments
Voldríem fer  constar  uns  aclariments  ja  que  els  darrers  temps  hi  ha  hagut  molts  malentesos  i
picaresca:

• La feina d'entrega obligatòria s'ha d'entregar
• ben feta. Hi sol haver termini per rectificar. 
• dins els terminis. Sempre es dóna amb molt més temps del necessari per dur la feina

a terme.
• No es pot entregar la feina copiada d'un company. 
• No poden fer la feina els pares, veins, tiets...
• En  fer  una  tasca  difícil  ja  t'ho  direm.  Mentre  això  no  es  produeixi  són  absolutament

assumibles al teu nivell.
• No es pot copiar en els exàmens tot i que la distribució d'aula faciliti aquesta tasca.
• Fer la feina en grup no vol dir que ho faci un i la resta entreguin el mateix fitxer.
• En moltes feines és responsabilitat teva assabentar-te de la correctesa de la seva feina.

Material 
Per a la realització de la matèria necessitaràs:

• Compte de correu.
• Accés a un ordinador amb Internet i programari adient. Farem moltes activitats fent

servir l’ordinador a casa. Tot i no ser una obligació tenir-ne, si no en disposes hauràs de fer
les tasques amb el d’algun company que en tengui. El programari que utilitzarem sempre
serà lliure.

• Material d’escriptura. Bolígraf, llapis i esborradora.
• Quadern de classe. Es recomana un arxivador amb fulls A4, per si s’han de fer entregues

puntuals i per uniformitat amb els fulls que imprimireu i que vos puguin donar.
• Altres elements, totalment opcionals, s’utilitzaran molt puntualment: 

◦ càmera fotogràfica digital
◦ micròfon
◦ auriculars 
◦ espai web


