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ANNEX  
 
 
Relació de resultats d’aprenentatge (RA), criteris d’avaluació (CA) i continguts (C) de la 
UF1: Programació Estructurada del Mòdul Professional 11: Fonaments de programació 
impartida al cicle de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics. 
 
Font: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Document oficial dels mòduls professionals 
del CFGS de Sistemes de telecomunicacions i informàtics (mp_EED0_sistelecos_v170512(1)). 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. XTEC. Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Ensenyament. XTEC. Disponible a:  <www.xtec.cat>  
 
 
Cicle: Sistemes de telecomunicacions i informàtics 
Mòdul 11: Fonaments de programació 
UF1: Programació estructurada. 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 
1. Reconeix l’estructura d’un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis 
del llenguatge de programació utilitzat. 
 
Criteris d’avaluació: 
 
1.1 Identifica els blocs que componen l’estructura d’un programa informàtic. 
1.2 Crea projectes de desenvolupament d’aplicacions i utilitza entorns integrats de 

desenvolupament. 
1.3 Identifica els diferents tipus de variables i la utilitat específica de cadascun. 
1.4 Modifica el codi d’un programa per crear i utilitzar variables. 
1.5 Crea i utilitza constants i literals. 
1.6 Classifica, reconeix i utilitza en expressions els operadors del llenguatge. 
1.7 Comprova el funcionament de les conversions de tipus explícites i implícites. 
1.8 Introdueix comentaris en el codi. 
 
2. Utilitza correctament tipus de dades simples i compostes emprant les estructures de control 
adients. 
 
Criteris d’avaluació: 
 
2.1 Descriu els fonaments de la programació. 
2.2 Escriu algorismes simples. 
2.3 Analitza i dissenya els possibles algorismes per la resolució de problemes. 
2.4 Escriu i prova programes senzills reconeixent i aplicant els fonaments de la programació. 
2.5 Utilitza estructures de dades simples i compostes. 
2.6 Escriu i prova codi que faci ús de les estructures de selecció. 
2.7 Escriu i prova codi que faci ús de les estructures de repetició. 
2.8 Reconeix les possibilitats de les sentències de salt. 
2.9 Realitza operacions bàsiques, compostes i de tractament de caràcters. 
2.10 Revisa i corregeix els errors apareguts en els programes. 
2.11 Comenta i documenta adequadament els programes realitzats. 
2.12 Utilitza un entorn integrat de desenvolupament en la creació i compilació de programes 

simples. 
 
Continguts 

 
1. Estructura d’un programa informàtic: 
1.1 Organigrames i/o pseudocodi. 
1.2 Blocs d’un programa informàtic. 
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1.3 Projectes de desenvolupament d’aplicacions. Entorn integrats de desenvolupament. 
1.4 Variables. Tipus i utilitat. 
1.5 Utilització de variables 
1.6 Constants. Tipus i utilització 
1.7 Operadors del llenguatge de programació. 
1.8 Conversions de tipus de dades. 
1.9 Comentaris al codi 
 
2. Tipus de dades simples i compostes. Programació estructurada: 
2.1 Fonaments de programació. 
2.2 Introducció a l’algorísmia. 
2.3 Disseny d’algorismes. 
2.4 Prova de programes. 
2.5 Tipus de dades simples i compostes. 
2.6 Estructures de selecció. 
2.7 Estructures de repetició. 
2.8 Estructures de salt. 
2.9 Tractament de cadenes. 
2.10 Depuració d’errors. 
2.11 Documentació dels programes. 
2.12 Entorns de desenvolupament de programes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


