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Curs 2021-2022

Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació:

 Components i manteniments dels equips informàtics.

 Sistemes operatius.

 El correu electrònic.

 Gestió d'arxius i carpetes digitals.

 Aplicacions ofimàtiques.

 Introducció al teclat. Tècnica de mecanografia.

 Introducció al tractament de textos.

2a avaluació:

 El teclat complet. Tècniques de correcció d'errors mecanogràfics.

 Processadors de textos. Estructura i funcions.

 Edició de textos.

 Fulls de càlcul

3a avaluació:

 Tècniques per adquirir velocitat en l'escriptura.

 Fulls de càlcul.



 Utilització de fórmules senzilles del full de càlcul.

 Elaboració de taules de dades i gràfics senzills.

 Gravació de dades.

Què s’avaluarà:

Els coneixements apresos i, sobretot, la realització de les tasques
dins l’aula i la participació de l’alumne.

Com s’avaluarà:

a) Es faran un mínim de 2 exàmens per avaluació, que podran ser
presencials o a distància. Els exàmens en el seu conjunt tindran un
pes del 40%, les tasques d'aula i les realitzades a casa en cas de
formació a distància, un 50%, i la participació i interès, ja sigui
presencial o online, un 10%. Dit això, com s'ha indicat a l'apartat
anterior, per poder aplicar aquests percentatges durant cada
avaluació, s'haurà de, com a mínim, aprovar l'actitud i
comportament. En cas contrari, aquest mòdul es suspendrà.

b) 1a convocatòria (juny):

L'avaluació serà contínua, la nota de la tercera avaluació serà la
nota final (tenint en compte les notes obtingudes a la 1a. (10%) i a
la 2a. (25%) avaluació).

Aquells alumnes que no hagin aprovat mitjançant l'avaluació
contínua, tendran un examen final ordinari a juny, en el qual entrarà
tot el vist durant el curs. Aprovant aquest examen, l'alumne
aprovarà aquest mòdul amb un 5.

c) 2a convocatòria (abans del 30 de juny):

La 2a convocatòria consistirà en un examen en el qual entrarà tot el
vist durant el curs. Per aprovar, els alumnes, com a condició
necessària, hauran de presentar trasques (i treure, com a mínim, un
7 d'aquesta feina) i treure, com a mínim, un 5 de l'examen.

d)Alumnat que ha perdut el dret d’avaluació contínua per faltes
d’assistència no justificades:

Tal com s'indica al Decret de Drets i Deures de l'alumnat, la falta
d'assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que
s’apliquin correctament els criteris d'avaluació i la mateixa avaluació



contínua i pot donar lloc a una avaluació extraordinària.

En el cas d’alumnat que hagi perdut el dret a avaluació contínua per
faltes d’assistència no justificades, el professorat del mòdul
establirà el sistema d'avaluació que podrà incloure tant proves
escrites com pràctiques, així com l'entrega de les tasques que es
considerin necessàries per a que l'alumne pugui demostrar que ha
assolit les competències i resultats d'aprenentatge corresponents al
mòdul. L'alumne serà degudament informat dels continguts de les
proves i tasques que ha de dur a terme.

e) Com recuperar el mòdul suspès del curs anterior:

Durant el curs lectiu següent, l'alumnat que tengui aquest mòdul
pendent, té dret dues convocatòries extraordinàries (1a i 2a) en les
quals hi haurà un examen a cada una d'elles, examen en el que
entrarà tot el vist durant el curs anterior. Per aprovar, l'alumne haurà
de treure, com a mínim, un 5. També serà necessari l'elaboració
una serie d’activitats pràctiques.

Altres consideracions:

És imprescindible tenir aprovat aquest mòdul al juny per passar a 2n.
Insistir en la importància del bon comportament dins l'aula, ateses
les característiques especials de l'alumnat d'FP Bàsica. Així mateix,
és important dur el material necessari per poder fer les tasques dins
l'aula.

Per aprovar el mòdul és condició indispensable haver realitzat totes
les activitats encomanades pel professor (llevat d'aquelles que el
professor indiqui expressament que són voluntàries).

Consideracions degudes a la COVID-19

Tant pel que fa a la part conceptual com a la pràctica es tindrà en
compte la situació sanitària a causa de la COVID i, per aquest motiu,
els aspectes descrits als apartats anteriors seran adaptables i
modificables segons les circumstàncies, donant prioritat, si n’és el
cas, a aquells continguts que es considerin elements essencials del
currículum.

S’iniciarà amb presencialitat total. Si la situació sanitària fes
necessari passar a formació semipresencial, es farà alternant les
classes presencials i en línia, de forma que l’alumnat que segueixi
les classes des de casa es connectarà a l'aula de forma virtual a



l'hora corresponent al mòdul i seguirà les indicacions donades pel
professorat, seguint les seves explicacions o fent les activitats o
proves indicades. Per optar a l'aprovat, és imprescindible
l'assistència a la classe tant presencial com virtual, es passarà llista
a totes les sessions. En el cas que la situació sanitària s’agreugi i
s’hagi de fer tota la formació de forma virtual, es donaran les
indicacions corresponents per a aquest nou escenari, que inclourà
classes virtuals, proves en línia i entregues d'activitats.

La part virtual, en qualsevol dels escenaris, es farà fent servir la
plataforma educativa Google Classroom i altres aplicacions de
Google (correu electrònic, Meet, Drive) així com aquelles aplicacions
addicionals que el professorat consideri adients pel correcte
desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Aquesta programació està subjecte a l’aplicació de mesures per atendre la situació
sociosanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19, fent constar el caràcter
excepcional de les mateixes.És d’aplicació la normativa corresponent a les
instruccions de promoció, avaluació i titulació indicades a la Resolució del
conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de gener de 2022.

El currículum d’aquests ensenyaments es regula a l’Ordre ECD/1633/2014, d’11
de setembre.


