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Itinerari Tècnic 4t 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 primer trimestre les 

pràctiques de l’Sketchup (pràctiques 4, 5, 6, 8 i 9, dels 
dossiers repartits. S’han d’entregar cada una en un arxiu 
digital en forma Sketcup versió 8) i del segon trimestre les 

pràctiques de Crocodile Clip (circuït elèctric amb una 
bombeta, circuït elèctric amb una bombeta comandada per un 

interruptor, circuït elèctric amb una bombeta comandada per 
un polsador normalment obert, circuït elèctric amb una 

bombeta comandada per un polsador normalment tancat, 
circuït elèctric amb un brunzidor comandat per un polsador 
normalment obert, circuït elèctric amb dues bombetes amb 

funcionament alternatiu, circuït elèctric amb una bombeta 
comandada des de 2 llocs, circuït elèctric amb una bombeta 

comandada des de 3 llocs, circuït elèctric amb una bombeta 
comandada des de 6 llocs (s’han d’entregar en un arxiu 
digital) i les activitats de les pàgines 29 a 60 del dossier 

(s’han de copiar els anunciats i les imatges i entregar-ho en 
un arxiu digital en forma de Word compatible) Cada una 

d’aquestes tasques s’hauran d’entregar el dia de la 
recuperació en un pendrive i cada arxiu amb el nom 
corresponent (tant de l’alumnat com de la taca). A 

continuació es farà una activitat de soldadura en el taller 
(quan acabin la recuperació els de tercer). 

 

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 (pràctica 4 (8%), pràctica 5 (8%), pràctica 6 
(8%), pràctica 8 (8%), pràctica 9 (8%), circuït elèctric amb una 

bombeta (3%), circuït elèctric amb una bombeta comandada per 
un interruptor (4%), circuït elèctric amb una bombeta comandada 
per un polsador normalment obert (4%), circuït elèctric amb una 
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bombeta comandada per un polsador normalment tancat (4%), 
circuït elèctric amb un brunzidor comandat per un polsador 
normalment obert (4%), circuït elèctric amb dues bombetes amb 

funcionament alternatiu (4%), circuït elèctric amb una bombeta 
comandada des de 2 llocs (4%), circuït elèctric amb una bombeta 

comandada des de 3 llocs (4%), circuït elèctric amb una bombeta 
comandada des de 6 llocs (4%) i les activitats de les pàgines 29 a 
60 del dossier (5%). L’activitat de soldadura serà un 20%. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Desitjant-vos un bon estiu 
 

 
 

 
 

 

Pere-Ramon Belinchón 
Professor de l’itinerari 

Tècnic 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Família........................................ 

4.t d’E.S.O.- .... 
 

 
 

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

l’institut. 
 


