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CRITERIS D’AVALUACIÓ - PROVES LLIURES

CICLE: DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA CURS 2020/2021

MÒDUL: Programació

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Per superar el mòdul l'alumne haurà de superar tant la prova teòrica com la pràctica amb una nota
igual o superior a 5 (sobre 10).

Les dues parts són eliminatòries de manera que si la qualificació obtinguda en una d'elles és inferior a 5
no supera el mòdul.

La part teòrica tendrà un pes d'un 40% de la qualificació final del mòdul.

La part pràctica tendrà un pes d'un 60% de la qualificació final del mòdul.

MÒDUL: Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Hi haurà diferents exercicis amb la puntuació indicada, tots de caire pràctic.

MÒDUL: Programació multimèdia i de dispositius mòbils

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

S’avaluarà mitjançant una única prova teorico/pràctica. Aquesta comptarà d’una primera part tipus
test i una segona prova pràctica de programació. La nota final serà la ponderació de les dues parts i
aquesta ha de ser superior o igual a 5. La ponderació és la que es mostra a continuació:

Nota final = 25%(Nota test) + 75%(Nota Pràctic)

A l’examen tipus test, les preguntes incorrectes restaran ⅓ d’una correcta, per exemple 3 preguntes
incorrectes restarien el que val una pregunta contestada correctament.
La part pràctica comptarà amb 3 apartats/enunciats que proposen una situació a resoldre mitjançant
programació d’aplicacions mòbils. Aquesta part es realitzarà amb el llenguatge Java i l’entorn de
programació Android studio.

La prova es durà a terme per ordinador, per a la realització del test no es podrà accedir a cap recurs,
sòls es podrà disposar de la pipella del formulari. Per a la segona part (pràctic) es disposarà d’internet
durant la realització d’aquesta.
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MÒDUL: Sistemes informàtics

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

L’avaluació es farà amb una única prova en la que es demanaran qüestions teòriques i on també
s’hauran de resoldre problemes relacionats amb els continguts del mòdul.

La part teòrica consistirà en diverses preguntes de tipus test (d’opció múltiple). Les respostes correctes
sumen 1 punt i les incorrectes resten ⅓ de punt.

La part de problemes pot contenir exercicis per resoldre i també apartats on s’ha de desenvolupar la
resposta.

La ponderació de la part de teoria serà del 40% sobre la nota final de l’examen.
La ponderació de la part de problemes serà del 60% sobre la nota final de l’examen.
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