
PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
JULIOL 2020

PART CIENTÍFICA, MATEMÀTICA I TÈCNICA
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL

Duració: 45 minuts

SOLUCIONARI

1. [0,20 punts per resposta correcta, màxim 1 punt]
                                                         

 ENTRADA   EIXIDA     EMMAGATZEMATGE

teclat Altaveu
projector

memòria USB
disc dur

2. [0,20 punts per resposta correcta, màxim 1 punt]

Descripció Nom 

1. Permet introduir manualment textos a l’ordinador. Teclat

2. Emmagatzema gran quantitat d’informació. CD

3. Serveix per fer còpies en paper de documents. Impressora

4. On estan els programes i arxius principals. Disc Dur

5. Permet digitalitzar imatges o dibuixos. Escàner

3. [0,25 punts per resposta correcta, màxim 1 punt]
1.  Es  fa  servir  per  a  la  producció  (composició,  edició,
format...) de qualsevol tipus de text.

Un  processador
de text 

2. Permet fer càlculs complexos amb fórmules i funcions, i
dibuixar-ne gràfics

Un full de càlcul

3.  Aplicació orientada a mostrar  visualment  informació  per
mitjà de  la projecció d'una sèrie de pantalles que simulen
transparències o diapositives.

Un  programa  de
presentacions

4. Permet l’escriptura de fórmules matemàtiques. Un editor 
d’equacions

4. [0,25 punts per resposta correcta, màxim 1 punt]
 1. C-Writer   2. D-Calc    3. A-Impress   4. E-Draw    5. B-Math

5. A valorar [1 punt]
• Capturar àudio analògic i convertir-ho en digitals.
• Obrir arxius d'àudio digital ja existents.
• Modificar els paràmetres de so per mitjà d'efectes que podem aplicar.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta  part  o apartat  s'adaptarà al  que estableix la Resolució de 29 d'abril  de 2020,  de la Direcció General  de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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• Eliminar parts, freqüències o pistes no desitjades
• Barrejar pistes de diferents arxius
• Unificar diferents pistes en una sola
etc.

6. [1 punt]  Resposta lliure a valorar aspectes com la redacció de la resposta, i
el contingut com ara la menció dels canvis en la societat de la informació i de la
comunicació  (en  la  manera  d'estudiar,  de  treballar,  de  relacionar-se  amb la
família i l'entorn social, etc.)

7. [0,25 punts per resposta correcta, màxim 1 punt]

Un protocol és un conjunt de normes o estàndards que permeten la
comunicació entre els equips d'una xarxa.

V

Protocol  FTP és  el  conjunt  de  normes que permet  l'accés a les
pàgines web.

F

TCP/IP és un conjunt de protocols de xarxa en què es basa Internet
i que permet la transmissió de dades entre xarxes d'ordinadors.

V

El protocol SMTP serveix per a la transferència d'arxius. F

8. [1 punt]  c)

9. [1 punt]  a)

10. [1 punt]  d)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta  part  o apartat  s'adaptarà al  que estableix la Resolució de 29 d'abril  de 2020,  de la Direcció General  de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).
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