
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

1. Classifica a la graella els perifèrics:
altaveu,  memòria  USB,  teclat,  disc  dur,  projector.  [0,20  punts  per  cada
resposta correcta, fins a 1 punt]

ENTRADA EIXIDA EMMAGATZEMATGE 

2. Identifica cada component de l'ordinador amb la seua descripció:
Escàner,  Monitor,  Disc  Dur,  CD,  Teclat,  Impressora.  [0,20  punts  per  cada
resposta correcta, fins a 1 punt]

Descripció Nom 

1. Permet introduir manualment textos a l’ordinador.

2. Emmagatzema gran quantitat d’informació.

3. Serveix per fer còpies en paper de documents.

4. On estan els programes i arxius principals.

5. Permet digitalitzar imatges o dibuixos.

3. Identifica cada programa amb la definició. Tria entre: 
Full de càlcul; Programa de presentacions; Editor de vídeo; Editor d’imatges,
Editor d’equacions; Processador de text; Base de dades; Projector [0,25 punts
per cada resposta correcta, fins a 1 punt]

1. Es fa servir per a la producció (composició, edició, format...) de
qualsevol tipus de text.

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

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

4. Permet l’escriptura de fórmules matemàtiques.

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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4. Identifica el nom de cada aplicació del paquet ofimàtic LibreOffice. [0,20
punts per cada resposta correcta, fins a 1 punt]

Aplicació Nom

1. Processador de textos A. Impress

2. Full de càlcul B. Math

3. Editor de presentacions C. Writer

4. Aplicació de dibuix i diagrames de flux D. Calc

5. Aplicació per editar fórmules matemàtiques E. Draw

1.  ________  2.  _________   3. _________    4.  _________    5.  _______

5. Indica almenys tres tasques que es poden realitzar amb un programa 
d'edició d'àudio.[1 punt]

6. Què vol dir ser competent digitalment? [1 punt]

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).

Pàg. 2/3



7. Indica si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents: [0,25
punts per cada resposta correcta, fins a 1 punt]

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

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

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.

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

8. Assenyala l’extensió que correspon a un fitxer d'imatge. [1 punt]

a) .avi
b) .mpg
c) .png
d) .pdf

9. Què fa un tallafocs? [1 punt]

a) S’utilitza en una xarxa d'equips informàtics per controlar les 
comunicacions; bloqueja accessos no autoritzats.
b) Protegeix el maquinari de l'entrada de tot tipus de virus informàtics.
c) Evita entrar en connexions d’Internet de pagament.
d) Impedeix que et connectes a pàgines web de publicitat.

10.  Tria  la resposta correcta.  Per a què s'utilitza  el programa  GIMP?  [1
punt]

a) Per crear fulls de càlcul.
b) Per crear presentacions.
c) Per crear documents de text.
d) Per editar imatges digitals

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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https://ca.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A0tica

