
 

 

 

Departament de Gestió Administrativa 

Tractament informàtic de la informació –  1r GA 

Curs 2019-20 

Continguts o temes per avaluació: 

1a Avaluació: 

Sistemes informàtics 

Instal·lació i actualització d'aplicacions 

Gestió del correu i l’agenda electrònica 

Mecanografia I. Ergonomia i domini del teclat. 

Fulls de càlcul. Microsoft Excel, LibreOffice Calc i Fulls de càlcul 

Google. 

 

2a Avaluació: 

Mecanografia II. Aprenentatge de velocitat. 

Els processadors de textos. Microsoft Word, LibreOffice Writer i 

Documents de Google.  

Presentacions gràfiques. Microsoft Powerpoint, Libre Office 

Impress i Presentacions de Google. 

Eines d'internet 

 

3a Avaluació: 



Mecanografia III.  

Les bases de dades ofimàtiques. Microsoft Access, Libre Office 

Base 

Imatges i vídeo. Gimp i Windows Movie Maker 

SIMULACIÓ INTEGRAL 

Què s’avaluarà: 

Els exàmens pràctics realitzats amb l'ordinador  

El treball que es vagi fent a classe 

La participació i l'interès pel mòdul 

L’ús que es faci de l’ordinador 

Com s’avaluarà: 

La nota de cada avaluació estarà formada per:  

30% controls pràctics de mecanografia (segons el nivell exigit i el           

nombre de pulsacions) 

60% controls pràctics d'ofimàtica de cada avaluació 

10% participació, actitud i ús correcte dels equips informàtics. 

Per poder fer aquesta mitjana és necessari tenir més d’un quatre de            

cada part. 

Durant l'avaluació es faran com a mínim 1 examen parcial de cada            

part i l' examen final durant la setmana d'avaluacions. 

Per aprovar l’assignatura és condició indispensable haver entregat        

totes les pràctiques propostes a classe. 

Si un alumne té 8 faltes sense justificar durant una avaluació, suspèn            

el mòdul amb un 1. 

La nota de la convocatòria ordinària de juny estarà constituïda de la            



següent forma: 

10% nota de Simulació integral 

90% mitjana de les 3 avaluacions 

Si un alumne té les 3 avaluacions aprovades no cal vagi a juny,             

excepte per  poder pujar nota.  

L’alumne que hagi suspès una o més avaluacions, haurà de          

presentar-se a juny i fer un examen per cada avaluació suspesa.  

Aquest alumne disposarà d’una setmana de classes voluntàries de         

repàs i podrà recuperar aquelles parts (mecanografia o programes         

d'ofimàtica) que no hagin superat durant el curs. Si un alumne vol            

pujar nota (mai baixar) podrà presentar-se a aquests exàmens. 

 

Com es recuperarà:  

L'alumne que promocioni a 2n amb aquest mòdul suspès tendrà l'opció           

d'aprovar examinant-se de les parts pendents (mecanografia o        

programes d'ofimàtica) al setembre. 

 

Si el mòdul no s'aprova al setembre, l'alumne haurà de recuperar totes            

les parts durant el curs següent, segons un calendari proposat pel           

departament. 

 

Altres consideracions:  

Els alumnes han de dur el material necessari a classe i fer un ús              

correcte dels equips informàtics. 

 


