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3. Criteris d’avaluació. 

 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents: 

1. Busca y selecciona información de forma contrastada en medios digitales como páginas web, 
blogs, foros, canales de distribución multimedia, diccionarios y enciclopedias online, utilizando 
estrategias de filtrado en buscadores, adoptando conductas de protección y registrándola en 
papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente. 

 
2. Crea aplicaciones sencillas, como animaciones o videojuegos,  utilizando un entorno para el 

aprendizaje de la programación y siguiendo una estrategia guiada. 
 

3. Crea documentos con estructura y estilo adecuados a su fin, planificando el proceso, 
formateando el contenido e insertando elementos gráficos en un procesador de textos. 

 
4. Crea, modifica y transforma imágenes bitmap. 
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4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

 

 Activitats setmanals proposades al Moodle de la assignatura. 
 
Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior. 
 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
Els alumnes amb l’assignatura de Informàtica no superada de cursos anteriors obtindran l’apte si 
aconsegueixen  superar l’assignatura del curs actual. En cas de no ser així, hauran de realitzar i superar 
una sèrie d’activitats proposades per el professorat. 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

En aquestes circumstàncies no es contempla una convocatòria extraordinària. 

 

5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 
Les activitats de la tercera avaluació es qualificaran amb una puntuació de 0 a 10. La nota d’aquesta 
tercera avaluació serà la mitjana de totes aquestes activitats. 
 
La nota final de la assignatura serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan la nota de la tercera 
avaluació no perjudique la nota mitjana de la primera i segona avaluació. En aquest cas, la nota final 
serà la nota mitjana de la primera i segona avaluació. 
 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
Cada activitat es qualificarà amb apte o no apte. Els alumnes hauran de tindre una qualificació de apte 
en totes les activitats per a considerar l’assignatura recuperada. 
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3. Criteris d’avaluació. 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents: 

 Realiza operaciones más habituales en sistema operativo: arranca aplicaciones, abre y cierra 
ventanas, localiza archivos, etc. 

 Busca y selecciona información en diversas fuentes de forma contrastada y organiza la 
información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 
contenidos. 

 Crea, adapta y gestiona la identidad digital, es capaz de proteger la propia reputación digital y de 
gestionar los datos generados a través de las diversas cuentas y aplicaciones utilizadas. 

 Crea distintos tipos de imágenes utilizando aplicaciones informáticas que permitan la 
manipulación de información para la realización de tareas en diversos contextos. 

 Crea presentaciones multimedia, individualmente o de forma cooperativa, planificando el proceso 
de elaboración, utilizando aplicaciones de presentación digital y adaptando el mensaje a la temática 
y a la audiencia para la exposición oral.  

 Crea aplicaciones sencillas, como animaciones o videojuegos, utilizando un entorno para el 
aprendizaje de la programación y planificando, supervisando y evaluando el proceso. 

 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

 

 Activitats setmanals proposades al Moodle de la assignatura. 
 
Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior. 
 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
Els alumnes amb l’assignatura de Informàtica no superada de cursos anteriors obtindran l’apte si 
aconsegueixen  superar l’assignatura del curs actual. En cas de no ser així, hauran de realitzar i superar 
una sèrie d’activitats proposades per el professorat. 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

 

En aquestes circumstàncies no es contempla una convocatòria extraordinària. 
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5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 
Les activitats de la tercera avaluació es qualificaran amb una puntuació de 0 a 10. La nota d’aquesta 
tercera avaluació serà la mitjana de totes aquestes activitats. 
 
La nota final de la assignatura serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan la nota de la tercera 
avaluació no perjudique la nota mitjana de la primera i segona avaluació. En aquest cas, la nota final 
serà la nota mitjana de la primera i segona avaluació. 
 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
Cada activitat es qualificarà amb apte o no apte. Els alumnes hauran de tindre una qualificació de apte 
en totes les activitats per a considerar l’assignatura recuperada. 
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3. Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents:

• Ponderar la Sociedad de la Información. Incidir en aspectos como el acceso universal a la
información, facilidades de acceso para los ciudadanos, brecha digital, alfabetización digital.

• Describir  los  distintos  servicios  que  ofrece  Internet,  explicando  sus  características  y  su
finalidad.

• Tomar consciencia del impacto social, legal y ético de la actividad como usuario en el entorno
de la Sociedad de la Información.

• Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos,
la identidad digital y la privacidad.

• Seleccionar información en Internet a través de buscadores web, el rastreo de fuentes de
contenidos y la actividad en las redes sociales.

• Producir  contenidos  de  forma  cooperativa  en  servicios  de  la  web,  como  una  wiki  o  un
procesador de textos cooperativo.

• Compartir conocimientos y contenidos debatiendo a través del correo electrónico y las redes
sociales para aprender cooperativamente a través de la red.

• Seleccionar, capturar y descargar imágenes y sonidos en medios digitales.
• Crear  imágenes digitales,  utilizando aplicaciones  informáticas  que permitan  la  captura,  la

manipulación  y  la  integración  de  información  para  la  realización  de  tareas  en  diversos
contextos.

• Crear contenidos de audio digital en distintos formatos utilizando aplicaciones informáticas
que permitan la captura, la manipulación y la integración de información para la realización
de tareas en diversos contextos.

• Planificar el proceso de elaboración de contenidos audiovisuales.
• Indicar la procedencia de las imágenes, sonidos y otros objetos no propios utilizados en la

elaboración de producciones propias.
• Crear contenidos de vídeo digital en distintos formatos utilizando aplicaciones informáticas

que permitan la captura, la manipulación y la integración de información para la realización
de tareas en diversos contextos.

• Planificar el proceso de elaboración de contenidos audiovisuales.
• Difundir producciones audiovisuales a través de distintos canales de distribución.
• Indicar la procedencia de las imágenes, sonidos, vídeos y otros objetos no propios utilizados

en la elaboración de producciones propias.
• Clasificar los lenguajes de programación según distintos criterios.
• Planificar, supervisar y evaluar el proceso de creación de un programa.
• Crear  programas  de  creciente  nivel  de  dificultad  y  de  forma  individual  o  cooperativa

utilizando un entorno de programación por bloques, como Scratch.
• Crear  aplicaciones  de  creciente  nivel  de  dificultad  y  de  forma  individual  o  cooperativa

utilizando un entorno de programación para dispositivos móviles.
• Planificar,  supervisar  y  evaluar  el  proceso  de  creación  de  aplicaciones  para  dispositivos

móviles.
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4. Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

 Activitats setmanals proposades al Moodle de la assignatura

Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert
en l’apartat anterior

4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i  també se’ls indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no
es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al
llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

Les activitats de la tercera avaluació es qualificaran amb una puntuació de 0 a 10. La nota d’aquesta
tercera avaluació serà la mitjana de totes aquestes activitats. 
 
La nota final de la assignatura serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan la nota de la
tercera avaluació no perjudique la nota mitjana de la primera i segona avaluació. En aquest cas, la
nota final serà la nota mitjana de la primera i segona avaluació. 

5.2 Convocatòria extraordinària

A la convocatoria extraordinària es farà un únic examen amb tots els continguts del curs.
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3. Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents:

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la
red. 

2. Acceder  a  servicios  de  intercambio  y  publicación  de  información  digital  con  criterios  de
seguridad y uso responsable.

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
4. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.
5. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.
6. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica.
7. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
8. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos en

diversas producciones.
9. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio

de información.
10.  Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características y

la comunicación o conexión entre ellos.
11. Publicar  y  relacionar  mediante  hiperenlaces  información  en  canales  de  contenidos

multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.

4. Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

 Activitats setmanals proposades al Moodle de la assignatura

Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert
en l’apartat anterior

 4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i  també se’ls indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no
es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al
llarg del curs.
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5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

Les activitats de la tercera avaluació es qualificaran amb una puntuació de 0 a 10. La nota d’aquesta
tercera avaluació serà la mitjana de totes aquestes activitats. 
 
La nota final de la assignatura serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan la nota de la
tercera avaluació no perjudique la nota mitjana de la primera i segona avaluació. En aquest cas, la
nota final serà la nota mitjana de la primera i segona avaluació. 

5.2 Convocatòria extraordinària

A la convocatoria extraordinària es farà un únic examen amb tots els continguts del curs.
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3. Criteris d’avaluació. 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents: 

 Diseña algoritmos. 

 Implementa con programación estructurada. 

 Implementa con lenguajes orientados a objetos. 

 Realiza pruebas. 

 Aplica optimización. 

 Integra, distribuye y mantiene. 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

 

 Activitats setmanals proposades al Moodle de la assignatura. 
 
Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior. 
 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
Els alumnes amb l’assignatura de Informàtica no superada de cursos anteriors obtindran l’apte si 
aconsegueixen  superar l’assignatura del curs actual. En cas de no ser així, hauran de realitzar i superar 
una sèrie d’activitats proposades per el professorat. 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

 

En aquestes circumstàncies no es contempla una convocatòria extraordinària. 
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5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 
Les activitats de la tercera avaluació es qualificaran amb una puntuació de 0 a 10. La nota d’aquesta 
tercera avaluació serà la mitjana de totes aquestes activitats. 
 
La nota final de la assignatura serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan la nota de la tercera 
avaluació no perjudique la nota mitjana de la primera i segona avaluació. En aquest cas, la nota final 
serà la nota mitjana de la primera i segona avaluació. 
 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
Cada activitat es qualificarà amb apte o no apte. Els alumnes hauran de tindre una qualificació de apte 
en totes les activitats per a considerar l’assignatura recuperada. 
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3. Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents:

– Distinguir entre lenguajes de alto y bajo nivel.
– Diferenciar entre compiladores e intérpretes.
– Familiarizarse con la utilización de pseudocódigo al planificar un programa.
– Conocer la estructura de un programa en JAVA.
– Saber probar un programa en Windows.
– Manejar las herramientas básicas de edición de código fuente.
– Emplear   los   procedimientos   de   solicitud   de   datos   desde   un   programa   al usuario.
– Operar  de  forma  adecuada  con  los  diferentes  formatos  de  números  disponibles  y  con

funciones.
– Utilizar   de   forma   correcta   las   instrucciones   involucradas   en   la   toma   de decisiones

en un programa JAVA, así como los operadores necesarios para ello.
– Emplear de forma autónoma las instrucciones que permiten crear bucles en JAVA, así como

los conceptos que pueden venir asociados a ellos, como pueden ser los contadores.
– Conocer el concepto de array, sus diferentes tipos, y emplearlos de forma competente en la

creación de código.
– Familiarizarse con las operaciones básicas que pueden realizarse con ficheros y utilizarlas en

los códigos creados.
– Estar   al   tanto   de   las   características   de   las   funciones   en   programación   y emplearlas

en los códigos creados.

4. Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

 Activitats setmanals proposades al Moodle de la assignatura

Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert
en l’apartat anterior
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4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i  també se’ls indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no
es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al
llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

Les activitats de la tercera avaluació es qualificaran amb una puntuació de 0 a 10. La nota d’aquesta
tercera avaluació serà la mitjana de totes aquestes activitats. 
 
La nota final de la assignatura serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan la nota de la
tercera avaluació no perjudique la nota mitjana de la primera i segona avaluació. En aquest cas, la
nota final serà la nota mitjana de la primera i segona avaluació. 

5.2 Convocatòria extraordinària

A la convocatoria extraordinària es farà un únic examen amb tots els continguts del curs.
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