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1a Avaluació 

Google Apps 

HTML + Bootstrap 

Emmagatzematge Web 

Moodle 

Wordpress 

 

 
2a Avaluació 

 

HTML + MySQL 
Prestashop 
Odoo 

 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: 

1. Projectes relacionats amb els conceptes cursats treballats en grup o individualment: 
 1r trimestre: HTML+ Bootstrap. Google Apps, Moodle, emmagatzematge web i 

Wordpress. 
 2n trimestre: HTML + MySQL, Prestashop i Odoo 

 
2. Assistència a les classes. La falta reiterada pot resultar en que el docent determine si el 

alumne es pot presentar o no a la prova evaluadora de cada unitat. L’alumne que no es 
presente a classe per lo menys un 25% de la assitència total de cada unitat, no es podrà 
presentar a la prova evaluadora de eixa unitat. 

 
3. 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 TREBALLS TRIMESTRALS seran projectes relacionats amb el temari que s'estiga 

cursant durant l'avaluació. La mitjana aritmètica o ponderada dels projectes tindrà 
un valor del 70% sobre la nota final del trimestre, havent d'aconseguir una nota 
mínima de 4. 

⚫ Les ACTIVITATS PUNTUABLES I CASOS realitzats en classe tindran un valor del 
10% sobre la nota final del trimestre. El no lliurament a temps d'aquestes 
activitats suposarà una anotació negativa en l'apartat d'actitud. 

⚫ El PORTFOLI de l'assignatura, tindrà un valor del 10% de la nota final del 
trimestre, sent aquest revisat i entregat al final de cada avaluació. 

⚫ 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. 

 
CRITERIS DE RECUPERACIÓ: 

 
1. En tractar-se d'una assignatura en la qual no es realitzen exàmens, la recuperació 

constarà del lliurament de tots els exercicis i projectes requerits durant l'any, encara 
que la qualificació no podrà superar el cinc. 

 
2. A més, l'alumne haurà de tindre en compte que la data límit per al lliurament serà la 

data límit per a l'avaluació del següent trimestre (11 de març per a la 1a avaluació i 
10 de juny per a la 2a avaluació), tenint en compte que el professor podrà fer-li 
qüestions sobre les mateixes per a avaluar el seu aprenentatge. 


