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CRITERIS AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA  

INFORMÀTICA 4t ESO 

 

1.  Criteris d’a va lua c ió al ll a rg de l c urs  

A 4t d’ESO s’avaluaran les competències digitals següents: 

 

1. Descriure els diferents tipus de sistemes operatius i gestionar el programari de 

caràcter genèric.  

2. Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les 

imatges generades per ordinador.  

3. Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar-ne el format.  

4. Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio.  

5. Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una 

aplicació multimèdia.   

6. Dissenyar i elaborar presentacions destinades a donar suport el discurs verbal en 

l’exposició d’idees i projectes, integrant elements multimèdia.  

7. Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, incorporant recursos multimèdia i 

aplicant estàndards d’accessibilitat. 

8. Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir documents. 

9. Connectar dispositius sense fil a la xarxa.  

10. Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs, adoptant 

actituds i conductes adequades, amb respecte a la privacitat i als drets d’imatge de 

les persones. 

11. Participar en accions orientades a estimular l’ús responsable de les tecnologies.  

12. Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant la legislació 

de propietat intel·lectual. 

13. Realitzar programes simples per a diferents tipus de dispositius que integrin diverses 

funcions i aplicats a resoldre una necessitat de l’entorn immediat.   

 

S’intentarà que les activitats de l’avaluació siguin diversificades tant a la formativa 

(professors) com a la formadora (alumnat). En aquesta última es pretén que els alumnes 

puguin regular el seu procés d’aprenentatge i el dels seus companys (individuals, per 

parelles i en grups), aplicant-se diferents models i mètodes. 

El professorat utilitzarà bàsicament els següents mètodes i eines a l’hora d’avaluar les 

competències bàsiques: 

- Les observacions i anotacions del professorat sobre el rendiment i l’actitud de 

l’alumne a l’aula. 

- Realització dels deures. Participació en les activitats d’aula.  

- Presentació dels treballs individuals, en parelles i en grup. Treball cooperatiu amb els 

companys: responsabilitat amb la tasca assignada i ajut als companys. 

 

Tot això subjecte sempre a criteri del professorat i adaptat a les característiques de 

l’alumnat. 
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El programa pels alumnes que necessiten diversificació curricular és el mateix que el 

de la resta, però amb un nivell d’exigència més baix i amb una atenció més 

individualitzada. 

 

INFORMÀTICA 4t ESO 

Càlcul de la 

qualificació 

trimestral 

A final de curs del trimestre s’obtindrà una nota, que serà el resultat 

d’una mitjana ponderada de l’avaluació de tots els continguts clau 

que es treballin al llarg del trimestre 

La nota de cada trimestre serà orientativa del progrés de l’alumne 

al llarg del curs.  

Procediment de 

recuperació al 

llarg el curs. 

En el moment que es lliurin els treballs pendents de cada trimestre 

ben complimentats, es recuperarà el trimestre suspès. 

Càlcul de la 

qualificació final 

de curs 

Es farà la mitjana dels tres trimestres en la proporció que es cregui 

convenient, la qual dependrà del curs i de la tipologia del grup.   

Procediment de 

recuperació de 

l’àrea. 

Convocatòria 

extraordinària. 

Per a la superació del curs, l’alumne haurà d’haver assolit aquest 

nivell competencial, propi del curs que estigui cursant, a cadascuna 

de les competències pròpies de la dimensió, és a dir, s’haurà d’haver 

obtingut una avaluació AS, com a mínim en dos trimestres. En cas 

contrari, l’avaluació serà NA. 

Per a la recuperació l’alumnat haurà d’acabar alguna pràctica o 

lliurament dels treballs pendents ben complimentats segons 

s’escaigui. També si es considera necessari al final de curs es 

realitzarà un examen/prova/activitat extraordinària per a la 

recuperació de les competències no assolides. 

 

S’estableix l’escala següent d’avaluació amb quatre nivells de gradació:  

 

Menys de 4,9   NA - no assoliment 

De 5 a 6,5   AS - assoliment satisfactori  

De 6,6 a 8,5  AN - assoliment notable 

De 8,6 10 AE - assoliment excel·lent 

 

En cas de falta d’assistència no justificada a una prova escrita o una altra activitat 

avaluable, aquesta no es repetirà i l’alumne constarà com si no s’hagués presentat, amb un 

Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit amb certificats oficials. Només són 

justificables les faltes degudes a malaltia o deure inexcusable. La resta de faltes són no 

justificades. Si la falta és justificada l’alumne/a realitzarà la prova o activitat, si cal, quan el 

professorat ho consideri adient. 

També el nivell serà de NA en cas que l’alumne copiï o utilitzi qualsevol aparell electrònic 

sense permís del professorat.  


