
 CRITERIS D'AVALUACIÓ
(CURRÍCULUM COMPETENCIAL)

ÀMBIT: Cientificotecnològic   NIVELL:  4t ESO 

MATÈRIA:  Informàtica  ÀREA: Tecnologia 

Objectius didàctics 
Es tractaran les unitats següents, que permetran avaluar les competències pròpies de l’àmbit 
juntament amb les competències transversals: 
 
Tot i que la competència digital és una competència transversal a tots els àmbits, i com a tal es 
treballa des de totes les matèries, és des de les TIC (informàtica) que s’hi aprofundeix més. Els 
continguts plantejats permeten treballar de forma avançada totes les dimensions de les 
competències digitals. Igualment, les competències de la dimensió objectes i sistemes tecnològics 
de la vida quotidiana, de l’àmbit cientificotecnològic, també es relacionen especialment amb 
aquesta matèria, tot i que aquests no han de ser els únics referents per aconseguir l’assoliment 
d’aquestes competències. 

Continguts: 

Tema 1. L’ordinador. 

Tema 2. El sistema operatiu. 

Tema 3. Les xarxes. 

Tema 4. Pack office. 

Tema 5 .Seguretat a les xarxes. 

Tema 6. Gimp. 

Tema 7. Sketch up. 

Tema 8. Scratch. 

 

Competències Bàsiques 

Les qualificacions finals del curs faran referència al grau d’assoliment de les competències 
següents. 
Específiques de l'àmbit cientificotecnològic. 
 
Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 

 Competència 7- Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement 
bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la 
manipulació i en l’impacte mediambiental.  

 Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un pro-
blema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 
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Dels àmbits transversals (Digital / Personal i Social) 
 
Àmbit digital 
 
Dimensió instruments i aplicacions 

 Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funciona-
litats d’acord amb les tasques a realitzar. 

 Competència 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, trac-
tament de dades numèriques i presentacions multimèdia. 

 Competència 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge 
fixa, so i imatge en moviment. 

 
Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 
d’aprenentatge 

 Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diver-
ses fonts i entorns digitals. 

 Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tracta-
ment de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

 Competència 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’apre-
nentatge. 

 
Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració 

 Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. 
 Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball 

col·laboratiu. 
 
Dimensió hàbits, civisme i identitat digital  

 Competència 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia. 
 Competència 10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, consi-

derant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. 

Àmbit personal i social 
 Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement 

personal.  
 Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 

aprenentatge.  
 Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.  

 
 

Continguts clau 
Els continguts clau, directament vinculats a les competències esmentades són els següents: 

 CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana, 
 CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 
 CCD1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius. 
 CCD2. Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat. 
 CCD3. Conceptes bàsics del sistema operatiu. 
 CCD4. Seguretat informàtica. 
 CCD5. Realitat virtual i augmentada. 
 CCD6. Programació i robòtica educativa. 
 CCD7. Processador de textos, presentacions multimèdia i processament de dades nu-

mèriques. 
 CCD8. Llenguatge audiovisual: imatge, so i vídeo. 
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 CCD9. Navegadors: principals funcionalitats. 
 CCD10. Planificació de la cerca. 
 CCD11. Motors de cerca. 
 CCD12. Fonts d’informació digital. 
 CCD13. Criteris de selecció i valoració de la informació. 
 CCD14. Captura i emmagatzematge de la informació. 
 CCD15. Llicències d’ús de la informació. 
 CCD16. Tractament de la información. 
 CCD17. Construcció de coneixement. 
 CCD18. Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital). 
 CCD19. Entorn personal d’aprenentatge (EPA). 
 CCD20. Eines i aplicacions digitals de comunicació (blog, wiki, xat, fòrum, correu electrò-

nic...). 
 CCD21. Comunicació síncrona i asíncrona. 
 CCD22. Comunicació pública i privada. 
 CCD23. Normes de cortesia a la xarxa (etiqueta). 
 CCD24. Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives 
 CCD25. Salut física i salut psíquica. 
 CCD26. Entorns virtuals segurs. 
 CCD27. Marc legal i drets d’autor. 
 CCD28. Aspectes legals de dispositius, programes i aplicacions. 
 CCD29. Manteniment legal i segur d’equips. 
 CCD30. Criteris de sostenibilitat. 
 CCD31. Identitat digital. 

 
 

Criteris d’avaluació 
1.Descriure els diferents tipus de sistemes operatius i gestionar els programari de caràcter 
genèric.  

2.Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges 
generades per ordinador. 

3.Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar-ne el format. 

4.Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio. 

5.Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una aplicació 
multimèdia.  

6.Dissenyar i elaborar presentacions destinades a donar suport el discurs verbal en l’exposició 
d’idees i projectes, integrant elements multimèdia. 

7.Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, incorporant recursos multimèdia i aplicant 
estàndards d’accessibilitat.  

8.Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir documents. 

9.Connectar dispositius sense fil a la xarxa. 

10.Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs, adoptant actituds i 
conductes adequades, amb respecte a la privacitat i als drets d’imatge de les persones. 
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11.Participar en accions orientades a estimular l’ús responsable de les tecnologies. 

12.Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant la legislació de 
propietat intel·lectual. 

13.Realitzar programes simples per a diferents tipus de dispositius que integrin diverses 
funcions i aplicats a resoldre una necessitat de l’entorn immediat. 

 

Instruments d'avaluació 

Els instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que utilitzarem seran els següents: 
 

 Rúbrica d'observació sistemàtica a l'aula. Treball a classe, comportament, actitud,     
deures, realització versions dinàmiques, dossiers. Pot afectar la nota final en un (30%).  

 Prova escrita o realitzats amb ordinador (40%). Les faltes d'ortografia, una incorrecta 
presentació o la il·legibilitat dels textos escrits a mà, podran descomptar fins a un 10% 
de la nota dels exàmens.  

 Activitats i exercicis en paper o digitals, puntuats a través del curs Moodle. Se'n farà una 
mitjana i comptarà un (30%). Prèviament és obligatori lliurar tots els treballs com a condi-
ció per procedir al càlcul de la mitjana.  

 En cas de que un alumne/a suspengui un trimestre, podrà recuperar-ho en el/s trimes-
tre/s posteriors o amb un examen posterior al juny. La recuperació consistirà en la pre-
sentació / repetició de les tasques pendents o suspeses, i la convocatòria d'un control 
escrit similar (no idèntic) al del trimestre o trimestres suspesos. 

 La qualificació final de curs serà la mitja de cada trimestre. 

 
Per part de l'alumnat: 
 

 Autoavaluació de la seva carpeta d’aprenentatge i proves escrites d’autoavaluació i coa-
valuació. 

 
Mesures confinament:  
 
En cas que un alumne hagi d’estar confinat, no es tindran en compte per a la seva avaluació els 
continguts que no hagi pogut realitzar.  
 
En cas que tot el grup classe s’hagués de confinar la metodologia passaria a ser telemàtica i els 
continguts i criteris es veurien afectat ja que el ritme de realització de les diferents activitats 
seria menor. 

 
 

Qualificacions 
Els termes que utilitzarem per valorar el grau d’assoliment de les competències indicades, i la 
seva correspondència numèrica és la següent: 
• AE: Assoliment Excel·lent (9 - 10) 
• AN: assoliment notable (7 - 8) 
• AS: assoliment satisfactori (5 - 6) 
• NA: no assoliment (1 - 4) 

 


