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Departament de tecnologia
Per superar la matèria has de fer les tasques que apareixen relacionades a
continuació i presentar-se a l’examen de setembre (el dia indicat a la web del centre a
l’aula d’informàtica 2).




Les feines es valoraran amb un 20% de la nota final.
L’examen es valorarà amb un 80% de la nota final.
És necessari un mínim de 3 en els aspectes anteriors (tasques i examen) per
fer mitjana.

Indicacions
 Les activitats es presentaran necessàriament el mateix dia de l’examen.
 S’han d’entregar les fitxes amb els exercicis degudament acabats i els exercicis
amb ordinador en un dispositiu adient (CD, DVD, memòria USB o targeta de
memòria) que es retornarà immediatament.
 Els exercicis que es presentin en format digital han d’estar ordenats. Hi ha
d’haver una carpeta per a cada fitxa.
 Totes les entregues han de tenir el nom del propietari en lloc ben visible.
 Es prega que estigui degudament ordenat.
 Totes les fitxes, i altra documentació, estan disponibles a:
o l'aula virtual de l'assignatura, està en obert i no necessita contrasenya
o www.edukia.cat
 Aprofita el fer (refer i/o completar) les fitxes per repassar el contingut de
l’examen.
 Recoman revisar les autoavaluacions.
 A l'examen es pot demanar qualsevol contingut treballat a classe.
Per presentar el setembre
 Tasques les fitxes amb els continguts treballats a l’aula
o Fitxa Activitats Introducció a la Informàtica
o Full descripció equip. Emplenat, no fa falta exageradament detallat.
o Fitxa 10. Imatge digital
o Fitxa 22. Treballant amb Inkscape.


Pràctiques
o Fes un muntatge amb fotos preses durant aquest estiu. Entrega el resultat
en format Gimp i jpg.
o Fes un logo per a la teva “pandilla” en Inkscape.
o Un programa de ràdio de 3 minuts (màx.) de durada. Has d'entregar la
carpeta amb tots els fitxers del projecte Audacity i el fitxer del programa en
MP3.

Una comparativa entre tres proveïdors de hosting web. Basta els productes
principals i els conceptes que haguem vist a classe (o que tu coneguis).
Opina quin ens convendria més.
o Una web amb al manco cinc fitxers enllaçats. Hi ha d'haver, com a mínim,
imatges a cada fitxer, una taula, tres enllaços externs, algun gif animat, un
vídeo i algun objecte dels vists a classe. No ha de pesar més de 10 Mb.
o

 Altres, no obligatori
o Si has refet alguna tasca feta durant el curs la pots presentar.
Si tens dubtes o comentaris digues-ho a tic@edukia.cat. L’aniré mirant de tant en
tant.
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