
RECURSOS DIGITALS II

Signatura alumnatEl què, qui, quan i com de l’assignatura 3r ESO

Especificacions de l’assignatura
Professorat: Aina Genovart (amgm@iesesporles.cat)
Hores lectives totals previstes: (2 hores setmanals)

Situacions d’aprenentatge:

1a

SA1. COM PUC ARRIBAR A MÉS GENT?
➔ Maquetació

SA2. QUÈ OPINA LA GENT DE…?
➔ Base de dades

2a

SA3. QUÈ NECESSITO PER CREAR?
➔ Plànols 2D i 3D

SA4. HO ESTIC FENT BÉ A INTERNET?
➔ Responsabilitat i seguretat

3a SA5. JUGUEM AL MEU JOC?
➔ Programació

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. Cercar i seleccionar de manera crítica
informació adequada provinent de diferents
fonts, atenint-nos a criteris de validesa, qualitat,
actualitat i fiabilitat i respectant els drets
d’autor, per incorporar-la a la construcció de
coneixement.

1.3. Fer un ús ètic de les dades i les eines
digitals, aplicant les normes d'etiqueta digital i
respectant les llicències d'ús i propietat
intel·lectual en la comunicació, col·laboració i
participació activa a la xarxa.

12

2. Valorar i preveure els riscs per a la salut i la
seguretat dels dispositius i
les dades personals, identificant les principals
amenaces per tal de saber
fer-ne un ús segur, saludable i legal.

2.4. Reconèixer els bons hàbits d’ús dels
dispositius digitals als àmbits educatiu, laboral i
de l’entreteniment, adoptant conductes que evitin
problemes per a la salut personal com el
sedentarisme i les addiccions.

12

3. Expressar, comunicar i difondre idees i
continguts amb un llenguatge inclusiu i no
sexista, utilitzant eines de comunicació i
publicació simples per gestionar de forma
responsable la seva presència a la xarxa.

3.1. Interactuar en espais virtuals de comunicació
i plataformes d'aprenentatge col·laboratiu,
adaptant-se a diferents audiències amb una
actitud participativa i respectuosa.

12

3.2. Compartir i publicar informació i dades a la
xarxa, fent ús de les diferents eines i formats
disponibles a internet

12

4. Fer servir les eines informàtiques a l’abast
per crear i editar continguts digitals de diferent
naturalesa, treballant de forma autònoma o
col·laborativa, per aplicar-les a la construcció
de coneixements i donar suport a l’aprenentatge
a àmbits diversos.

4.1. Crear i editar continguts digitals de manera
individual o col·lectiva, seleccionant les eines
més apropiades de manera creativa.

12

4.2. Fer servir programari propi d’àmbits
diversos de forma autònoma, aprofitant els
avantatges que proporcionen aquestes eines per
aprofundir en el coneixement de les diferents
matèries.

16

5. Desenvolupar aplicacions informàtiques en
diferents entorns, aplicant els fonaments del
pensament computacional per donar resposta a
problemes diversos i per simular el
comportament de sistemes senzills.

5.1. Dissenyar solucions a problemes informàtics
a través d'algoritmes i diagrames de flux, aplicant
els elements i tècniques de programació de
manera creativa.

8

5.2. Programar aplicacions senzilles per a
diferents dispositius, emprant els elements de
programació de manera apropiada i aprofitant els
recursos que faciliten les diferents eines d'edició
disponibles.

8

5.3. Simular el comportament de sistemes
simples, utilitzant la programació i reproduint el
comportament dels seus components fonamentals
per obtenir una eina amb capacitat predictiva.

8


