
CRITERIS D’AVALUACIÓ
CURS 2020-2021

Etapa: ESO Curs: 4t d’ESO
Matèria: TIC
Professor/a: Albert Martín

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació

1a avaluació

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes
Activitat 1 Disseny d’un web. ● Disseny del web

● Navegació, vídeos, enllaços... 30%

Activitat 2 Prezi amb
comparativa
productes
electrònics

● Distingir les característiques més importants de
cada producte. 15%

Activitat 3 Timetoast amb la
biografia d’una
persona
relacionada amb
l’àmbit
cientificotecnològic.

● Correcte utilització del programari
● Els ítems biogràfics han de ser pertinents

15%

Activitat 4 Retoc de
fotografies amb
GIMP

● Correcte utilització de les diferents eines del
programari. 30%

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 10%

2a avaluació

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes
Activitat 1 Edició de vídeo.

Crear un videoclip
● Edició i muntatge d’imatges i vídeo.
● Música
● La lletra de la música
● Efectes.

30%

Activitat 2 Creació d’un blog ● Utilitzar correctament un blog afegint
continguts. 25%

Activitat 3 Picktochart ● Realitzar un pòster per promocionar la jornada
de portes obertes de l’escola o bé el viatge de
final de curs.

10%

Activitat 4 Edició de vídeo.
Videomat

● Realitzar un vídeo que respongui a una
pregunta d’àmbit matemàtic. 25%

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 10%

3a avaluació

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes
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Activitat 1 Treballem amb
Google Earth

● Correcta realització d’un viatge per etapes 15%

Activitat 2 Realització d’un
anunci

● Muntatge pertinent.
● Gravacions pròpies. 25%

Activitat 3 Dibuix vectorial
(Inkscape)

● L’alumne/a :
o Aprèn realitzant exercicis bàsics.
o Fa un LOGO
o Fantasma del joc PACMAN
o Dinosaure i mosca
o Fa una rèplica amb Inkscape a partir d’un

dibuix original

30%

Activitat 4 Repassem Excel ● L’alumne/afa un seguit d’activitats que li
permeten posar al dia els seus coneixements
d’Excel.

20%

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 10%

Observacions:

● L’excés de faltes d’ortografia en un treball es penalitzarà amb 0,5 punts de la nota
final.

● Si la presentació dels treballs és deficient, es reduiran 0,5 punts de la nota final.
● Les activitats lliurades fora de termini no seran avaluades.
● Si cal fer algun ajustament durant el curs d’aquestes activitats previstes, es

comunicarà amb temps als alumnes i s’especificaran el nous percentatges per a la
nota final.

Càlcul de la nota final de la matèria

La nota final de la matèria es calcula fent la mitjana de les tres avaluacions.
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Recuperació

La recuperació durant el curs

Avaluació Activitats de recuperació Qualificació
1a Entrega dels treballs pendents. Recuperat (5) o No

Recuperat (nota igual o
superior a la de

l’avaluació).
2a Entrega dels treballs pendents.
3a Entrega dels treballs pendents.

Extraordinària (juny)

Activitat Descripció Qualificació
Tasques de recuperació Treball específic de recuperació Recuperat (5) o No

Recuperat (nota igual
o superior a la de

l’avaluació).
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