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PLANTEJAMENT D’INFORMÀTICA DE 1r i 2n ESO 

AIRE LIBRE 2019-2020 

1) INTRODUCCIÓ 

L’assignatura és optativa del 1r i 2n ESO i consta de 2 sessions/setmana. L’alumnat sols 

podrà realitzar-la una vegada (o bé en 1r o bé en 2n) 

 

2) METODOLOGIA 

 

És tracta d’una programació oberta en el temps, de manera que encara que es tracten 

els temes assenyalats es farà en diferents moments per a no desmotivar l’alumnat 

repetint continguts semblants consecutivament. Així, treballarem per projectes-fitxes 

en els quals emprarem diferents programes i resoldrem els aspectes relacionats amb el 

maquinari (hardware) que vagen sorgint. 

 

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumnat obtinga destreses en l’ús de 

l’ordinador personal, fomentar la capacitat lògica en la realització de paral·lelismes 

entre l’ús dels diferents programes i resoldre de manera autònoma les dificultats que 

se li plantegen com a usuari. 

 

3) CONTINGUTS 

 

 Fitxa 1: processador de textos 

 Fitxa 2: el meu CV 

 Fitxa 3: equip informàtic nou i connexió a internet 

 Fitxa 4: l’àlbum digital 

 Fitxa 5: presentacions 

 Fitxa 6: animant-nos 

 Fitxa 7: entrevista-enquesta 

 Fitxa 8: pòster amb Publisher 
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 Fitxa 9: presentació multimèdia 

 

4) CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Els criteris d’avaluació són els generals del curs. Els criteris de qualificació són els 
següents:  

 El lliurament de la fitxa escrita i del projecte desenvolupat a l’ordinador el dia 
de l’avaluació (o quan s’especifique) són obligatoris per a aprovar l’assignatura. 
El no lliurament implica un insuficient en eixa fitxa. 

 

 La qualificació de cada avaluació vindrà donada per la mitjana ponderada de les 
fitxes desenvolupades. 

 

 La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les tres 
avaluacions. 
 

 Cada fitxa serà qualificada de la següent manera: 
 

70% Seguiment del treball diari (realització d’activitats, fitxes completes, 
ordenades i netes, etc. El retard en el lliurament serà valorat negativament). 
Cada fitxa tindrà escrit què s’avaluarà en concret. 

30% Actitud (participació, respecte, col·laboració, autonomia, creativitat, 
comunicacions orals i escrites, etc.) 

 

 L’alumnat NESE podrà ser qualificat seguint altres percentatges, d’acord a la 
seua adaptació curricular individual. 

 
 

NOTA: aquesta programació és únicament orientativa i tant els títols com l’ordre de 
les Fitxes poden canviar durant el curs, si el transcórrer diari així ho exigeix. De 
qualsevol manera, es desenvoluparan els continguts fonamentals del Blocs Didàctics. 

 

 

 


