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Denominació de la 
matèria 

INFORMÀTICA QUART ESO 

Durada i distribució 
setmanal: 

3 hores setmanals grup sencer. 

Presentació: 

Tot i que la competència digital és una competència transversal a tots 
els ambits és des de l’assignatura d’informàtica que s’hi aprofundeix 
més. 

Les TIC (informàtica) han de permetre l’aprofundiment en els continguts 
previament estudiats, i a més proporcionar destreses i habilitats generals 
en aquest àmbit. Els alumnes han de ser capaços de resoldre problemes 
i situacions reals mitjançant l’ús de la informàtica i adaptar-se als 
continus canvis que es produeixen en les tecnologies digitals.  

També des de l’àrea d’informàtica es pretén estimular la creativitat de 
l’alumne i el pensament crític, especialment en els continguts relacionats 
amb la programació i la generació de productes digitals (creacions 
multimèdia), així com afavorir l’aprenentatge autònom i el 
desenvolupament de les seves capacitats.  
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Avaluació: 

Per a l’avaluació de l’ alumnat, es tindrà en compte els següents criteris 
d’avaluació: 

● ACTIVITAT O PROVA D’ASSOLIMENT: 50 % (pràctica digital, 
prova escrita, exposció  oral o activitat alternativa) 

● ACTIVITATS: 40 % ( En aquest apartat s’inclouen totes les 

activitats que es realitzen siguin, exercicis a la llibreta, 
presentacions, treballs, pràctiques d’informatica, simuladors, ....) 

● ACTITUD : 10 % ( En aquest apartat es valora la puntualitat, la 

participació, l’atenció a l’aula, la implicació en el seguiment de la 
matèria…) 

● El pes de cada unitat didàctica dins el trimestre anirà en funció 
de l’assignació horària de cada una. 
 
 

RECUPERACIÓ 1r i 2n TRIMESTRE: 

Durant el transcurs de curs acadèmic es realitzarà recuperacions 
parcials de primer o segon trimestre en l’horari ordinari de la matèria.  
 
AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA DE CURS: 

Es valora el rendiment de l’alumne i te caràcter  continu. Per aprovar el 
curs, es farà la mitja dels 3 trimestres i si és 5 o superior, el curs queda 
aprovat. ( Caldrà haver aprovat com a mínim dues de les tres 
avaluacions. La nota mínima trimestral per poder fer mitja és de 4 ). 
 
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE JUNY: 

Els alumnes que no superin la matèria per mitja de curs, podran 
recuperar els trimestres suspesos al juny mitjançant una prova escrita. 
La qualificació màxima que podran obtenir serà de SUFICIENT. 
 
RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS: 
Els alumnes que tinguin la matèria suspesa dels cursos anteriors poden 
recuperar de les següents maneres: 

● FEBRER: mitjançant la realització d’un dossier(conjunt 
d’activitats digitals) i una prova pràctica durant el mes de febrer. 
La qualificació màxima que podran obtenir serà SUFICIENT. 
Dossier: 40% 
Prova: 60% 

● JUNY: mitjançant la realització d’un dossier(conjunt d’activitats 
digitals) i una prova pràctica durant el mes de juny. La qualificació 
màxima que podran obtenir serà SUFICIENT. 

 

 


