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Informàtica 4.t E.S.O. 

RECUPERACIÓ SETEMBRE 2018 

(professor Pere-Ramon) 

 

Activitats de recuperació: 

 

Relació de tasques encomanades per a la recuperació d’Informàtica de 

4.t d’E.S.O.: 

Realització de les següents tasques del MSchools (del primer 

trimestre (Perfil, Qüestionari d’avaluació, Qüestionari Drive, 
Hello Pur, Paint Pot; Mole Mash, Pong, Qüestionari bons usos, 
Trivial, Qüestionari Propietat intel·lectual) i del segon 

trimestre (Foto Antiga, Flor, Sol i Llop, Robot vell, Desert nou, 
Evolució, Habitació nova, Papallona, Qüestionari de xarxes, 

Qüestionari de connexió entre dispositius) i del tercer 
trimestre (Qüestionari Que cal saber per la producció d’un 

vídeo, Que en penses dels estereotips de gènere en els 
anuncis, Storyboard)). Aquelles tasques que s’han de fer en 
línia (com els qüestionaris) s’haurà de fer una captura de 

pantalla on es vegi el resultat i que l’alumnat ho ha fet des del 
seu compte. Aquelles tasques on s’han de modifi car imatges, 

en el mateix arxiu han d’estar les imatges sense modificar i la 
modificada. Aquestes tasques les trobarà en el curs MSchools, 
que es troba en el Moodle de l’institut. Cada una d’aquestes 

tasques s’hauran d’enviar per correu electrònic a 
pereramonalumnes@gmail.com en versió que es pugui 

descarregar en forma d’arxiu pdf, excepte el de l’evolució que 
serà en forma d’arxiu gif. 

 

Criteris de recuperació:  

 

La nota final de la recuperació es calcularà d’acord amb els següents 

criteris: 

- el resultat de la correcció de cada una de les tasques tindrà la següent 

ponderació global (Perfil (5%), Qüestionari d’avaluació (4%), 
Qüestionari Drive (4%), Hello Pur (3%), Paint Pot (3%), Mole Mash 
(3%), Pong (3%), Qüestionari bons usos (4%), Trivial (5%), 

Qüestionari Propietat intel·lectual (4%), Foto Antiga (5%), Flor 
(5%), Sol i Llop (5%), Robot vell (5%), Desert nou (5%), Evolució 

(5%), Habitació nova (5%), Papallona (5%), Qüestionari de xarxes 
(4%), Qüestionari de connexió entre dispositius (4%), Qüestionari 
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Que cal saber per la producció d’un vídeo (4%), Que en penses 
dels estereotips de gènere en els anuncis (5%), Storyboard (5%)) 

- l’últim dia per enviar correus electrònics és el 31-08-18. NO es 

corregiran els enviats més tard. 

- la nota final màxima que es podrà assolir al setembre, serà d’aprovat 

 

 

 

 

 

 
 

 
Desitjant-vos un bon estiu 

 
 

 
 

 
 

Pere-Ramon Belinchón 
Professor d’Informàtica 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Família........................................ 
4.t d’E.S.O.- .... 

 
 

 

 

P.S.: aquest full informatiu estarà accessible a la pàgina web de 
l’institut. 

 


