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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

XARXES LOCALS – 1r CURS
Curs 2021/2022
PROGRAMA:

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

T1 – Introducció a les xarxes locals
T2 – Normalització en les xarxes locals
T3 – La capa física
P1 – Appinventor
T4 – Organització física de la xarxa
T5 – Seguretat i protecció mediambiental en el muntatge de
xarxes
T6 – La capa d'enllaç de dades
T7 – La capa de xarxa
T8 – Dispositius de la capa de xarxa i afins
P1 – Appinventor
T9 – La capa de transport
T10 – La capa d'aplicació
T11 – Xarxes locals sense fils
T12 – La xarxa ja està llesta, funciona?
P2 – HTML

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:
1.

Es realitzarà una prova escrita per cada unitat didàctica (a excepció del tema 5, el
qual s'haurà d'entregar un treball). L'examen constarà de dues parts: una part
tipus test (40%) en la qual cada resposta incorrecta resta 1/3 d'una correcta i una
segona part de desenvolupament o preguntes pràctiques (60%) . Serà necessari
aprovar TOTS els exàmens del curs. En el cas de suspendre algun amb una nota
menor a un 4’5, s'acudirà a la recuperació amb els temes pendents.

2. Projectes trimestrals. Es realitzarà un o dos projectes trimestrals relacionats amb
els conceptes cursats o d'enriquiment curricular. La nota mínima per a fer
mitjana serà un 4.
3. Assistència a les classes. La falta reiterada pot resultar en la pèrdua de l'avaluació
en el trimestre si se supera el 15%. Pel fet que l'assistència a les sessions permet
realitzar diferents activitats d'aprenentatge, a més de demostrar interés i una
participació activa en l'assignatura, l'absència a les classes (siga justificada o no)
suposarà una reducció en la nota de l'apartat d'actitud, de manera que cada 3
absències equivaldran a una anotació negativa. A més, dos retards equivaldran a
una falta d'assistència no justificada.
4.

En el cas d'una absència no justificada en dia d'examen, el mateix únicament es
podrà realitzar en les dates que s'establisquen per a la recuperació del trimestre
en qüestió.

5. La puntuació d'actitud vindrà definida pels següents paràmetres:
•
•
•
•

L'alumne començarà el curs amb una nota de 5
Per cada anotació negativa, aquesta qualificació es decrementarà en un.
Una anotació positiva, llevarà una anotació negativa, però en cas de tindre més
anotacions positives que negatives, la puntuació d'actitud mai passarà del 10.
Les activitats no presentades a temps obtindran una anotació negativa. Es podrà
entregar activitats fora de temps perquè puntuen en l'avaluació, però no
s'eliminarà l'anotació negativa.

Criteris de qualificació:



Els EXÀMENS comptaran amb un valor del 60% sobre la nota final del trimestre,
havent d'aprovar TOTS els exàmens per a aprovar l'avaluació.



Els TREBALLS TRIMESTRALS seran projectes relacionats amb el temari que
s'estiga cursant durant l'avaluació o d'enriquiment curricular. La mitjana
ponderada dels treballs tindrà un valor del 20% sobre la nota final del trimestre . El
no lliurament d'aquests projectes suposa un No Presentat en l'avaluació.



Les ACTIVITATS PUNTUABLES tindran un valor del 10% sobre la nota final del
trimestre . El no lliurament d'aquestes activitats suposarà una anotació negativa
en l'apartat d'actitud i un 0 en l'avaluació de les mateixes fins al seu lliurament, on
serà avaluada com fora de termini. El lliurament d'aquestes activitats serà
obligatòria per a poder aprovar l'assignatura. Si al final de l'avaluació queden
pendents de lliurament més del 25% de les activitats però la mitjana de
l'assignatura és aprovada, la qualificació final de l'avaluació serà de 4, i en la
recuperació l'alumne haurà d'entregar totes les activitats pendents.



El 10% restant de la nota de l'avaluació es dedica a l'apartat d'ACTITUD .



La nota en el butlletí de cada avaluació serà numèrica sense decimals. En el cas
que l'alumne obtinga decimals s'arredoniran a la baixa, i es guardarà els decimals
per a la nota final del curs. Ja en la nota final del curs es calcularà la mitjana de
totes les avaluacions i en cas d'haver d'arredonir, es realitzarà a l'alça sempre que
la primera dècima siga un cinc o una xifra superior.



L'arrodoniment només es realitzarà quan les notes siguen majors que 5, sent
necessari traure un 5 per a aprovar l'avaluació.



Si un alumne no es presenta a un examen però justifica la seua absència amb
anterioritat, tindrà en el seu primer examen la qualificació que obtinga.
CRITERIS DE RECUPERACIÓ:

1.

Es realitzaran fins a 3 possibles recuperacions de l'assignatura.
•
•
•

Una després de cada trimestre
Juny (el 3r trimestre només disposarà de la de juny)
Extraordinària (juliol, la decisió del qual queda a costa de l'opinió del
professor)

2. Per a la recuperació dels temes pendents, l'alumne només s'haurà de presentar
als exàmens que no haja aprovat. És a dir, una vegada aprovat el tema 1, per
exemple, ja no haurà de tornar-lo a fer en cap cas.
3. Si a més de tindre algun examen per a recuperar, queden pendents de
lliurament més del 25% de les activitats, el lliurament de les mateixes serà
obligatòria abans de la data programada per a la recuperació per a poder
realitzar la prova de recuperació.
4. La nota màxima en un examen o prova de recuperació serà de 6 i també es
podrà fer mitjana amb la resta d'exàmens aprovats en avaluació a partir de 4,5.
La nota de recuperació apareixerà en el butlletí de l'avaluació següent.
5. Cal recordar que si no s'entrega o aprova tots els treballs trimestrals, la
qualificació final del mòdul serà també de suspens.

