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TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ – 1er CURS 
Curs 2021/2022 

 
PROGRAMA: 
 

Tot el curs UD 0.- Operatòria de teclats 

1a Avaluació 

UD 1.- Informàtica bàsica 
UD 2.- Sistemes operatius. Windows 10 
UD 3.- Treball a l'entorn de xarxes 
UD 4.- Aplicacions de correu electrònic i d'agenda 
electrònica 
UD 5.- Processadors de text 

2a Avaluació 
UD 5.- Processadors de text  
UD 6.- Aplicacions per a realitzar presentacions  
UD 7.- Fulls de càlcul 

3a Avaluació 
UD 7.- Fulls de càlcul 
UD 8.- Bases de dades 
UD 9.- Integració d'arxius d'imatge i vídeo 

 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: 
 

1. Es realitzarà un examen de continguts o treball equivalent per cada unitat didàctica. 
Serà necessari aprovar TOTES les unitats del curs. En el cas de suspendre alguna amb 
una nota menor a un 4,5 (excepte les unitats 0, 5, 7 i 8, la nota mínima de les quals per 
a poder fer mitjana serà un 5), s'acudirà a la recuperació amb els temes pendents. 
 

2. 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 justificat 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. 
 

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

4. 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 presentades a temps obtindran una anotació positiva, i les no 

presentades una 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/TREBALLS comptaran amb un valor del 70% sobre la nota final del 
trimestre, havent d'aprovar TOTES les unitats per a aprovar l'avaluació. 

� Les ACTIVITATS PUNTUABLES tindran un valor del 20% 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 fora de termini d'aquestes activitats serà 
obligatòria per a poder aprovar l'assignatura. Si al final de l'avaluació queden 
pendents de lliurament més del 20% 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 pràctiques pendents. 

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

� En la unitat 0, quan se superen els criteris d'avaluació especificats per a superar 
aquesta unitat, i imprescindible, s'hagen superat tots els exercicis marcats pel 
professor segons el programa informàtic utilitzat, arribant a realitzar els exercicis fins a 
les 200 ppm. (aquests últims inclosos), amb un coeficient d'error màxim del 2%, llavors 
és quan es podrà realitzar l'examen de la unitat didàctica 0, i tindrà una única 
qualificació en finalitzar el curs que farà la mitjana ponderada respecte al mòdul 
complet. (80% la nota mitjana del curs, 20% OT) 

� 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 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 20% de les activitats, el lliurament de les activitats pendents 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 (excepte les 
unitats 0, 5, 7 i 8, la nota mínima de les quals per a poder fer mitjana serà un 5). La 
nota de recuperació apareixerà en el butlletí de l'avaluació següent.  

5. Com a norma general, si després de les recuperacions ordinàries l'alumne no supera 
alguna unitat, haurà de recuperar tota la matèria en la convocatòria extraordinària. 
Cas d'alumnes amb bona actitud i alguna unitat pendent, queda a criteri del professor 
respectar la nota de les unitats superades per a la convocatòria extraordinària. 

6. En el cas de la convocatòria final i de l'extraordinària, el NO PRESENTAT apareixerà en 
l'informe de notes com SUSPÉS 


