
Continguts i criteris d'avaluació de l'assignatura Tecnologies de la Informació i la
Comunicació

Curs 2n de Batxillerat

Bloc 1: Programació. Curs 2n de Batxillerat

Continguts Criteris d'avaluació CC

Representació del problema o 
projecte per mitjà del modelatge. 
Anàlisi de requisits d'una 
aplicació. Entrada i eixida de les 
dades. Restriccions del programa.
Disseny de diagrames de fluxos de
dades o de casos d'ús, de classes i
de seqüències. El paradigma de la
programació orientada a objectes 
(POO). Objectes i classes.
Aplicació d'algoritmes i de 
diagrames de flux en la resolució 
de problemes de complexitat 
mitjana. Resolució d'un problema 
dividint-lo en subproblemes de 
menor complexitat que faciliten 
l'elaboració d'algoritmes per a 
resoldre'ls, i combinant les 
solucions per a resoldre el 
problema original. Resolució d'un 
problema a través de la 
generalització d'exemples 
particulars. Tècniques simples de 
disseny d'algoritmes.
Programació d'aplicacions de 
complexitat mitjana per mitjà d'un
llenguatge de programació 
determinat: per a la programació 
d'aplicacions d'escriptori, per al 
desenrotllament web, per al 
disseny d'aplicacions de 
dispositius mòbils o per a la 
creació de programes de control 
robòtic i l'execució en plataformes
de maquinari. Sintaxi i semàntica 
d'un llenguatge de programació 
determinat.
Aplicació dels conceptes bàsics de
la POO. Definició de classes. 
Instanciació d'objectes. Herència.
Tipus de dades estructurats. 
Mòduls. Accés a bases de dades. 
Ús d'entorns de desenrotllament 
de programari.
Anàlisi del codi font d'un 

BL1.1. Diagramar problemes de 
complexitat mitjana per mitjà de 
l'ús de metodologies d'anàlisi i 
disseny.

BL1.2. Resoldre problemes de 
complexitat mitjana per mitjà de 
la definició i aplicació 
d'algoritmes, estimant la divisió 
en subproblemes o generalitzant 
la solució a través de casos 
particulars. 

BL1.3. Crear aplicacions de 
complexitat mitjana en un 
llenguatge de programació 
determinat, per mitjà d'entorns de
desenrotllament de programari, 
seleccionant les estructures 
d'emmagatzematge i la sintaxi i 
semàntica de les construccions i 
optimitzant-les per a la realització
de projectes i la resolució de 
problemes reals.
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programa informàtic. Obtenció de 
resultats a partir d'unes 
condicions inicials 
predeterminades i realitzant les 
traces d'execució. Depuració i 
optimització de programes. 

Bloc 2: Publicació i difusió de continguts. Curs 2n de Batxillerat

Continguts Criteris d'avaluació CC

Aplicacions i servicis de la web 
social. Aplicacions web que 
permeten el treball cooperatiu. 
Funcions i possibilitats de les 
aplicacions web de treball 
cooperatiu.
Aplicacions de la web de 
productivitat i planificació 
cooperativa.
Selecció de la informació en 
Internet a través de buscadors 
web, el rastreig de fonts de 
continguts i l'activitat en les 
xarxes socials. Fonts de contingut 
RSS. Mètodes per a buscar, seguir
i organitzar l'activitat en les 
xarxes socials. Organització 
cooperativa de la informació en 
servicis de la web: marcadors 
socials i emmagatzematge en la 
xarxa. Classificació per taxonomia
i per folksonomia.
Mètodes per a compartir 
coneixements i enllaços a 
continguts i per a debatre 
arguments en xarxes socials i en 
aplicacions de la web social. 
Hàbits i conductes per a filtrar la 
font d'informació més completa i 
compartir-la amb persones amb 
els mateixos interessos. 
Producció de continguts de forma 
cooperativa en servicis de la web 
com un wiki, un processador de 
textos cooperatiu, un blog 
cooperatiu, etc.
Disseny de pàgines web a través 
de ferramentes de la web com 
plataformes de creació web o 
sistemes de gestió de continguts. 
Administració de la web i 

BL2.1. Utilitzar les ferramentes de
la web per al desenrotllament de 
treballs cooperatius, planificant el
projecte, seleccionant informació, 
compartint coneixements i 
enllaços a continguts digitals, 
debatent arguments i produint 
continguts de forma cooperativa. 

BL2.2. Elaborar continguts en 
ferramentes de la web, 
administrant-ne l'estructura, 
afegint informació multimèdia i 
tenint en compte l'objectiu que es 
pretén aconseguir i a qui va 
dirigit.
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configuració bàsica. Plantilles. 
Afegir continguts amb informació 
textual, gràfica i audiovisual, 
hiperenllaços i objectes incrustats
d'altres servicis de la web. Gestió 
de menús. Gestió de ginys i 
connectors. Realització i gestió de
comentaris. Formularis. Mètodes 
per a la publicació de llocs web. 
Posicionament de pàgines web. 
Estàndards de publicació 
d'informació en la web.
Conductes responsables en l'ús 
dels servicis d'intercanvi i 
publicació d'informació digital.
La propietat intel·lectual de la 
informació. Drets d'autor. Tipus de
llicències dels continguts digitals. 

Bloc 3: Seguretat. Curs 2n de Batxillerat

Continguts Criteris d'avaluació CC

La seguretat de la informació. 
Principis d'integritat, 
disponibilitat, confidencialitat i 
autenticació. Repercussions de 
tipus econòmic, social o personal 
de la seguretat de la informació 
en la societat del coneixement.
Programari maliciós. Tipus i 
característiques. 
Elements de protecció del 
maquinari contra atacs externs. 
Elements de protecció del 
programari contra atacs externs.
Conductes de seguretat activa i 
passiva en l'ús dels equips 
informàtics.

BL3.1. Analitzar la importància 
que la seguretat de la informació 
té en la societat del coneixement 
valorant les repercussions de 
tipus econòmic, social o personal i
adoptar les conductes de 
seguretat activa i passiva que 
possibiliten la protecció de la 
informació i la de l'individu en les 
interaccions en Internet i en la 
gestió de recursos i aplicacions 
locals.
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Bloc 4: Elements transversals de l'assignatura. Curs 2n de Batxillerat

Continguts Criteris d'avaluació CC

Estratègies de comprensió oral: 
activació de coneixements previs, 
manteniment de l'atenció, selecció
de la informació; memorització i 
retenció de la informació.
Planificació de textos orals.
Prosòdia. Ús intencional de 
l'entonació i les pauses.
Normes gramaticals.

BL4.1. Interpretar textos orals del
nivell educatiu procedents de 
fonts diverses utilitzant les 
estratègies de comprensió oral 
per a obtindre informació i 
aplicar-la en la reflexió sobre el 
contingut, l'ampliació dels 
coneixements i la realització de 
tasques d'aprenentatge. 
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Propietats textuals de la situació 
comunicativa: adequació, 
coherència i cohesió.
Respecte en l'ús del llenguatge.
Situacions d'interacció 
comunicativa (conversacions, 
entrevistes, col·loquis, debats, 
etc.).
Estratègies lingüístiques i no 
lingüístiques: inici, manteniment i 
conclusió; cooperació, normes de 
cortesia, fórmules de tractament, 
etc. 
Respecte en l'ús del llenguatge.
Estratègies de comprensió 
lectora: abans, durant i després 
de la lectura.
Estratègies d'expressió escrita: 
planificació, escriptura, revisió i 
reescriptura.
Formats de presentació. 
Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals 
(signes de puntuació, concordança
entre els elements de l'oració, ús 
de connectors oracionals, etc.). 
Propietats textuals en situació 
comunicativa: adequació, 
coherència i cohesió.
Respecte en l'ús del llenguatge. 
Estratègies de busca i selecció de 
la informació.
Procediments de síntesi de la 
informació.
Procediments de presentació de 
continguts.
Procediments de cita i paràfrasi. 
Bibliografia i bibliografia web.
Imaginació i creativitat.
Autoconeixement. Valoració de 
fortaleses i debilitats. 
Autoconcepte positiu. Proactivitat.
Autoregulació d'emocions, control
de l'ansietat i incertesa i capacitat
d'automotivació. Resiliència, 
superació d'obstacles i fracassos. 
Perseverança, flexibilitat.
Procés estructurat de presa de 
decisions.
Responsabilitat.
Pensament alternatiu.

BL4.2. Expressar oralment textos 
planificats, de l'àmbit personal, 
acadèmic, social o professional, 
amb una pronunciació clara, 
aplicant les normes de la prosòdia
i la correcció gramatical del nivell 
educatiu i ajustats a les propietats
textuals de cada tipus i situació 
comunicativa, per a transmetre de
forma organitzada els 
coneixements amb un llenguatge 
no discriminatori. 

BL4.3. Participar en intercanvis 
comunicatius de l'àmbit personal, 
acadèmic, social o professional 
aplicant  les estratègies 
lingüístiques i no lingüístiques  
del nivell educatiu pròpies de la 
interacció oral i utilitzant un 
llenguatge no discriminatori.

BL4.4. Reconéixer la terminologia 
conceptual de l'assignatura i del 
nivell educatiu i utilitzar-la 
correctament en activitats orals i 
escrites de l'àmbit personal, 
acadèmic, social o professional.

BL4.5. Llegir textos de formats 
diversos i presentats en suport 
paper i digital, utilitzant les 
estratègies de comprensió lectora 
del nivell educatiu per a obtindre 
informació i aplicar-la en la 
reflexió sobre el contingut, 
l'ampliació dels coneixements i la 
realització de tasques 
d'aprenentatge. 

BL4.6. Escriure textos de l'àmbit 
personal, acadèmic, social o 
professional en diversos formats i 
suports, cuidant-ne els aspectes 
formals, aplicant les normes de 
correcció ortogràfica i gramatical 
del nivell educatiu  i ajustats a les 
propietats textuals de cada tipus i 
situació comunicativa, per a 
transmetre de forma organitzada 
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Pensament causal i conseqüencial.
Sentit crític.
Pensament mitjans-fi.
Pensament alternatiu.
Estratègies de planificació, 
organització i gestió de projectes. 
Selecció de la informació tècnica i
recursos materials. 
Procés estructurat de presa de 
decisions. Calibratge 
d'oportunitats i riscos. 
Estratègies de supervisió i 
resolució de problemes.
Avaluació de processos i resultats.
Valoració de l'error com a 
oportunitat. 
Habilitats de comunicació.
Estudis i professions vinculats 
amb els coneixements de l'àrea.
Autoconeixement d'aptituds i 
interessos.
Procés estructurat de presa de 
decisions.
Assumpció de rols diferents en 
equips de treball. Lideratge.
Pensament de perspectiva.
Solidaritat, tolerància, respecte i 
amabilitat. 
Estratègies de motivació i 
automotivació.
Tècniques d'escolta activa.
Diàleg igualitari.
Coneixement d'estructures i 
tècniques d'aprenentatges 
cooperatiu. 
Responsabilitat i sentit ètic.  

els coneixements amb un 
llenguatge no discriminatori. 

BL4.7. Buscar i seleccionar 
informació en diverses fonts de 
forma contrastada i organitzar la 
informació obtinguda per mitjà de 
diversos procediments de síntesi o
presentació dels continguts; per a 
ampliar els coneixements i 
elaborar textos de l'àmbit 
personal, acadèmic, social o 
professional i del nivell educatiu, 
citant-ne adequadament la 
procedència.

BL4.8. Gestionar de forma eficaç 
tasques o projectes, fer propostes 
creatives i confiar en les 
possibilitats pròpies, mostrar 
energia i entusiasme durant el 
desenrotllament, prendre 
decisions raonades assumint 
riscos i responsabilitzar-se de les 
accions pròpies i de les seues 
conseqüències.

BL4.9. Planificar tasques o 
projectes, individuals o col·lectius,
descrivint accions, recursos 
materials, terminis i 
responsabilitats per a aconseguir  
els objectius proposats, adequar el
pla durant el desenrotllament 
considerant diverses alternatives 
per a transformar les dificultats 
en possibilitats, avaluar el procés i
el producte final i comunicar de 
forma creativa els resultats 
obtinguts amb el suport dels 
recursos adequats.

BL4.10. Buscar i seleccionar 
informació sobre els entorns 
laborals, professions i estudis 
vinculats amb els coneixements 
del nivell educatiu, analitzar els 
coneixements, habilitats i 
competències necessàries per al 
desenrotllament i comparar-los 
amb les aptituds pròpies i 



interessos per a generar 
alternatives davant de la presa de 
decisions vocacionals.

BL4.11. Organitzar un equip de 
treball distribuint responsabilitats
i gestionant recursos perquè tots 
els membres participen i arriben a
les metes comunes, influir 
positivament en els altres 
generant implicació en la tasca i 
utilitzar el diàleg igualitari per a 
resoldre conflictes i discrepàncies 
actuant amb responsabilitat  i 
sentit ètic. 


