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Curs 2020-21
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 tendran 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) Final ordinària: La nota final serà la mitjana de les 3 avaluacions (1a
avaluació 20%, 2a avaluació 35% i 3a avaluació 45%), considerant-se
superat el mòdul si aquesta mitjana és igual o superior a 5. És
necessari aprovar la 2a i la 3a avaluació per aprovar el curs.
Els alumnes que no hagin assolit els objectius mínims a alguna de les
avaluacions, podran recuperar les avaluacions pendents superant una
prova escrita i/o realitzant els treballs de recuperació que indiqui el
professor.
Altres consideracions
És imprescindible tenir aprovada aquesta assignatura 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 l’assignatura és condició indispensable haver realitzat
totes les activitats encomanades pel professor (llevat d'aquelles que el
professor indiqui expressament que són voluntàries).

