
Departament de Gestió Administrativa

Aplicacions Bàsiques d’Ofimàtica – 2n FP Bàsica

Curs 2022-2023

CONTINGUTS O TEMES PER AVALUACIÓ:

1a avaluació:

1. Elaboració de documents mitjançant fulls de càlcul:

● Tipus de dades. Referències a cel·les. Rangs. Fulles. Llibres.

● Utilització de fórmules i funcions.

● Creació i modificació de gràfics.

● Regles ergonòmiques.

● Elaboració de diferents tipus de documents.

● Utilització de formularis senzills.

● Creació de llistes, filtratge, protecció, ordenació de dades i altres

elements bàsics de bases de dades mitjançant full de càlcul.

2. Tramitació d'informació en línia. Internet, intranet, xarxes LAN:

● Xarxes informàtiques.

● Cerca activa en xarxes informàtiques.
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● Serveis d'allotjament compartit d'informació a Internet.

● Pàgines institucionals

2a avaluació:

3. Elaboració de presentacions:

● Identificació d'opcions bàsiques de les aplicacions de presentacions.

● Disseny i edició de diapositives. Tipus de vistes.

● Formateig de diapositives, textos i objectes.

● Utilització de plantilles i assistents.

● Presentació per al públic: connexió a un projector i configuració.

4. Realització de comunicacions internes i externes per correu electrònic:

● Procediments de transmissió i recepció de missatges interns i

externs.

● Enviament i recepció de missatges per correu.

● Inclusió de documents i enllaços en missatges de correu electrònic.

● Classificació de contactes i llistes de distribució. Convocatòries i

avisos.

● Mesures de seguretat i confidencialitat en la custòdia o enviament

d'informació

● Organització de l'agenda per incloure tasques, avisos i altres eines

de planificació de la feina.

QUÈ S’AVALUARÀ:

Per a l’avaluació es tindran en compte:

● La participació al projecte de creació d’empresa i-emprèn.
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● Resultats de les proves escrites o online i pràctiques.

● Puntualitat en el lliurament, presentació adequada i continguts adients de

les activitats i els treballs.

● Desenvolupament de les activitats pràctiques: planificació, ordre, mètode

de realització, resultat final i documentació (si és  necessària).

● Actitud de l’alumne, tenint en compte els següents criteris:

○ La feina diària.

○ El comportament a l’aula per afavorir un ambient

d’aprenentatge i de respecte pel grup.

○ L’interès i l’actitud participativa.

○ La capacitat de treball en grup, de forma cooperativa.

○ La puntualitat i l’assistència a classe.

○ L’esperit crític front a temes transversals relacionats amb el

mòdul.

○ L’ús adient del material proporcionat a l’aula.

○ L’ús adient de tecnicismes informàtics i economicofinancers

per tal d’afavorir un ús correcte de la llengua.

COM S’AVALUARÀ:

Avaluació durant el curs:

● Realització d’un mínim d’una prova de coneixements escrites o online i/o

treballs per avaluació.

● L’alumne obtindrà una qualificació numèrica entre zero i deu per a cada

activitat d’avaluació, la qual serà ponderada segons el seu pes per tal

d’obtenir la qualificació global de l’avaluació.

● La nota d'avaluació constarà de:
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○ Proves escrites o online i projecte de creació d’empresa i-emprèn:

40%

○ Projecte de simulació: 40%

○ Participació activa a classe, activitats i exercicis: 20%

Els controls parcials i el projecte i-emprèn tendran doble ponderació respecte de

les activitats realitzades a classe.

Per tal de superar l’avaluació, l’alumne ha d’entregar en temps i forma, establert

per la docent totes les tasques, a més d’obtenir un mínim de cinc punts sobre deu

mitjançant la suma ponderada de totes les  activitats dutes a terme.

Primera convocatòria:

● Els alumnes seran avaluats en les dues sessions d’avaluació legalment

establertes, coincidint normalment amb el final dels  trimestres naturals.

● La nota final del mòdul a la primera convocatòria es durà a terme

mitjançant la mitjana aritmètica de les dues avaluacions, havent de ser

aquesta igual o major a cinc punts sobre deu per tal d’aprovar.

Si superen totes les assignatures podran accedir a realitzar les pràctiques en

empreses FCT.

Segona convocatòria:

Si la nota mitjana es inferior a cinc, l’alumne haurà de dur a terme un examen a la

segona convocatòria que inclourà tot el temari vist durant el curs així com fer

entrega dels treballs indicats pel professor, si escau. Recuperaran el mòdul tots

aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a cinc sobre

deu a l’examen de recuperació.

En cas que l’alumne no superés la segona convocatòria, haurà de repetir curs

obligatòriament.
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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.

ALTRES CONSIDERACIONS:

L’assignatura participa al projecte de creació d’empresa i-emprèn amb les

condicions, temps i forma que determini el mateix programa.

Es fomentarà el treball interdisciplinari duent a terme activitats que incloguin

continguts de diversos mòduls.

És important la disciplina, seguir les instruccions del professor, ser capaç de fer

feina tant de forma individual com en grup i fer un bon ús del material i equips

utilitzats a l'aula.

Farem servir la plataforma educativa Google Classroom i altres aplicacions de

Google (correu electrònic, Drive…) així com aquelles aplicacions addicionals que

el professorat consideri adients pel correcte desenvolupament del procés

d'ensenyament-aprenentatge.
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MARC NORMATIU

Són d’aplicació les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres

educatius privats concertats per al curs 2022-2023, així com aquelles normatives

que es publiquin al llarg del curs, si n’és el cas.

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

de setembre.
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