
PROGRAMACIÓ I TRACTAMENT DE DADES

Signatura alumnatEl què, qui, quan i com de l’assignatura 1r BATX.

Especificacions de l’assignatura
Professorat: Aina Genovart (amgm@iesesporles.cat)
Hores lectives totals previstes: 105 hores (3 hores setmanals)

Situacions d’aprenentatge

1a

SA1. COM VENDRE LA MEVA IDEA?
➔ Maquetació

SA2. FEM UN RÀNQUING?
➔ Base de dades

2a

SA3. PUC ARRIBAR A MÉS GENT?
➔ Pàgina web

SA4. QUÈ NECESSITO PER CREAR?
➔ Plànols 2D
➔ 3D

3a

SA5. FEIM UNA APP?
➔ Programari

SA6. JUGUEM AL MEU JOC?
➔ Programari

Criteris de qualificació:
La qualificació final de l’assignatura serà la mitjana ponderada dels criteris d’avaluació (taula següent
pàgina).

La qualificació de les tasques de les diferents SA, relacionades amb els criteris de qualificació, es farà a
partir de proves escrites o orals, qüestionaris, pràctiques, tasques individuals o col·laboratives i
l’observació directa del professorat a classe i a l’entrega de tasques.
Així, l’alumnat coneixerà les condicions d’avaluació de les tasques prèviament al seu desenvolupament
amb les rúbriques de correcció que utilitzarà el professorat per qualificar-les posteriorment.
Per últim, en la realització de tasques col·laboratives, en general, la nota serà la mateixa per a tots. Si les
diferències de participació, interès i feina desenvolupada són desproporcionades, es pot ponderar la nota
dels membres del grup per pujar-la o davallar-la.

Criteris de recuperació:
La recuperació d’un criteri d’avaluació no assolit es pot recuperar durant el curs amb les tasques
posteriors relacionades amb el mateix criteri de les SA posteriors.
Al final de curs, previ acord del professorat-alumnat, es poden fer proves extraordinàries o treballs
específics per recuperar aquells criteris que poden permetre a l’alumnat recuperar l’assignatura si la
mitjana és inferior a 5.

Criteris de lliurament de tasques
L’alumnat que per causes justificades no pugui assistir a classe acordarà amb el professorat, depenent del
que s’estigui desenvolupant llavors a l’assignatura, la metodologia a seguir.
El fet de faltar a classe, sigui de forma justificada o sense justificar, no és raó suficient per a no entregar
una tasca encomanada durant l’absència. L’alumnat és el responsable de comunicar-se amb el professorat
via mail per pactar l’entrega de feines abans de reincorporar-se al centre (excepte casos de malaltia greu o
situacions excepcionals).
Els treballs i feines s’han de lliurar amb una bona presentació i dins els terminis establerts pel professorat.
Els que no siguin lliurats dins dels terminis establerts, sempre que el professorat consideri que poden
entregar amb retard, seran puntuats amb no més d’un 5 sobre 10.
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Material específic de l’assignatura (a totes les classes):
Accés al Classroom (usuaris i contrasenyes de gmail).
Auriculars propis.
Es pot demanar, sempre que l'alumnat hi pugui, material específic com mòbil amb càmera o similar.
Sempre es farà previ acord a l’alumnat del grup i no suposarà cap penalització si no és possible dur-ho.

Competències específiques, criteris d’avaluació i ponderacions finals

Competències Específiques Criteris d’avaluació %
1. Desenvolupar algoritmes i aplicacions
informàtiques en diferents entorns, aplicant
els principis del pensament computacional
i incorporant les tecnologies emergents, per
crear solucions a problemes concrets,
independentment del llenguatge utilitzat.

1.1. Dissenyar solucions a problemes informàtics a través d’algoritmes,
aplicant els elements i tècniques de programació de manera creativa,
independentment del llenguatge de programació que s’utilitzarà en la
seva implementació.

4

1.2. Programar aplicacions per a diferents entorns, emprant els principis
de programació i adaptant els algoritmes a un llenguatge de programació
específic.

4

1.3. Realitzar programes informàtics tenint en compte l’eficiència dels
mateixos tant en cost computacional com en modularitat, cohesió i
acoblament.

8

2. Determinar el cicle de vida, planificant i
aplicant mesures de control de qualitat en
les diferents etapes, per assegurar l’èxit
dels projectes informàtics segons diferents
metodologies d’enginyeria del programari.

2.1. Analitzar i planificar el procés de desenvolupament de les
aplicacions a partir dels requeriments establerts a l’enunciat. 5

2.2. Aplicar estratègies de millora contínua aplicables a les etapes del
cicle de vida del projecte. 5

2.3. Emprar o aprendre metodologies d’enginyeria del programari
adequades segons les característiques del producte a desenvolupar 8

3. Identificar i fer servir els tipus i
estructures de dades adequats per
emmagatzemar les dades d’un programa
informàtic de forma eficient.

3.1. Programar aplicacions seleccionant els tipus i estructures de dades
més convenients en funció del context plantejat. 8

3.2. Incorporar estructures de dades que permetin realitzar programes
eficients, minimitzant el consum de recursos i el temps d’execució.

6

4. Utilitzar les bases de dades i els diferents
repositoris com a fonts de dades, realitzant
les operacions bàsiques sobre elles.
Dissenyar i utilitzar els diferents repositoris
de dades realitzant consultes i
modificacions segons els requisits del
projecte.

4.1. Dissenyar bases de dades que assegurin la integritat i la consistència
de les dades per donar resposta a una problemàtica plantejada.

5

4.2. Realitzar operacions bàsiques de manipulació de la base de dades
(creació, consulta, actualització i eliminació). 5

4.3. Treballar amb altres repositoris de dades realitzant les operacions
oportunes per satisfer els requisits del projecte. 6

5. Publicar i documentar en diferents
formats els programes desenvolupats i les
dades generades de forma clara i precisa
per poder ser emprades pels usuaris.

5.1. Aplicar tècniques de disseny d’interacció segons guies d’estils. 5

5.2. Estudiar si els programes creats resulten útils i usables per a la seva
audiència objectiva, identificant les mancances i, segons el cas, aplicant
millores d’utilitat i d’usabilitat.

5

5.3. Generar la documentació necessària perquè l’usuari final entengui el
funcionament amb l’objectiu de proporcionar-li una guia que l’ajudi a
utilitzar el programa o aplicació de forma senzilla, intuïtiva i
satisfactòria.

8

6. Realitzar simulacions d’entorns reals per
tal de conèixer les diferents branques de la
informàtica.

6.1. Incorporar conceptes de certes branques de la informàtica en la
realització de programes i aplicacions. 5

6.2. Investigar les aplicacions actuals per conèixer el seu funcionament
intern. 5

6.3. Monitorar les versions del projecte mitjançant la utilització d’eines
de control de versions. 8


