
Criteris d'avaluació per a l'obtenció del títol de graduat en l'ESO 

ÀREA D'INFORMÀTICA 

PROVA: El dia……….. a les….. h. Aula……..  

1.Objectius  

1. Definir i gestionar els diferents tipus de sistemes operatius.  

2. Dissenyar documents de text, fulls de càlcul i bases de dades que incorporin opcions avançades                
de funcionalitat i que permetin generar produccions amb elements diversos.  

3. Capturar, editar i realitzar muntatges de fotografies, vídeo i àudio.  

4. Crear continguts multimèdia amb la integració de diferents elements.  

5. Desenvolupar continguts per a Internet que incorporin recursos multimèdia i aplicant estàndards             
d’accessibilitat.  

6. Treballar com a usuaris en xarxes locals i compartir-hi dispositius de forma efectiva.  

7. Respectar el dret a la intimitat a la xarxa, la propietat intel·lectual de les creacions digitals i tenir                   
cura de la pròpia identitat digital i la dels altres.  

8. Realitzar programes simples definits per a diferents dispositius i aplicats a la resolució de               
problemes de l’entorn immediat. 

2. Continguts  

Sistemes operatius  

o Tipologia i característiques dels sistemes operatius.  

o Gestió de programari de propòsit general: instal·lació, desinstal·lació i optimització.  

Organització, disseny i producció d’informació digital  

o Creació i disseny de documents de text i de fulls de càlcul que incloguin opcions avançades de 
funcionalitat.  

o Creació i gestió de bases de dades: consulta, organització i generació de documents.  

o Tècniques d’imatge física a través de perifèrics d’entrada.  



o Tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació, modificació de la 
mida de les imatges i selecció de fragments, creació de dissenys gràfics i alteració dels paràmetres 
de les fotografies digitals.  

o Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Formats d’emmagatzematge.  

o Continguts multimèdia creats amb aplicacions informàtiques. Publicació i difusió de continguts.  

o Elements multimèdia en estructures hipertextuals.  

o Presentacions amb elements multimèdia.  

o Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicacions.  

o Valoració de l’accessibilitat de la informació.  

Xarxes de comunicació  

o Xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i permisos. Identificació de recursos 
compartits.  

o Connexions sense fil i intercanvi d’informació entre dispositius mòbils.  

o Informació i comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l’entorn social: 
comunitats virtuals, globalització, interacció a Internet, xarxes socials.  

o Mesures de seguretat en l’ús d’Internet i de les xarxes socials, amb atenció a la dimensió de 
gènere.  

o Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació.  

o Hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els entorns virtuals. 

 o Hàbits orientats a l’ús responsable de la xarxa.  

o Canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, música, vídeo, ràdio, TV. Accés i 
descàrrega. Modalitats d’intercanvi.  

Programació d’aplicacions  

o Tipologies de llenguatges de programació. o Estructures de programació comunes: condicionals i 
repeticions.  

o Funcions d’integració a programes.  

o Disseny i realització de programes per a diferents dispositius: fixos i mòbils. 



3. Prova  
La prova consistirà en un examen escrit de continguts mínims per tal de demostrar haver assolit                
les competències bàsiques 7,8 i 9 de l’àmbit científic-tecnològic. 

3. Criteris d’avaluació 
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. 

Departament de Tecnologia  
Sant Joan Despí, …………. de 2021 


