
Competències bàsiques en les TIC 

 

CRPs Serveis Territorials Girona 

Objectius competencials mínims a treballar/assolir 
Competències  Guia/Activitat/Exemples  

 E. Infantil C. Inicial C. Mitjà C. Superior  

Competència comunicativa: 
lingüística i àudiovisual 

- Introduir el vocabulari bàsic. 
Parts  ordinador (teclat, ratolí, 
ordinador,, botons, pantalla, 
portàtil) Perifèrics; impressora 
 

- Conèixer  els noms 
dels  components bàsics 
de l’ordinador. 
(Ampliació de 
vocabulari, llapis de 
memòria, lector de CD-
Rom, auriculars, 
micròfon, webcam, 
escàner... a criteri...) 
 

- Imprimir un 
document de text triant 
impressora amb ajuda. 
 

- Adquirir nocions 
bàsiques sobre el 
funcionament dels 
perifèrics. 
 

- Fer document amb vocabulari 
bàsic  i seqüenciat. (E.I i C.I) 
 
- El centre elabora mínima 
explicació de l’escàner  (C.S) 
- Link muntatge canó de vídeo 
(C.S) 

Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 

- Usar el teclat: Majúscula. 
Núm i lletres, accents*, alfabet i 
núm, espai, borrador i intro. 
Correcció en un document 
públic. (Amb ajut mestre) 
 
 
* No es pretén que el nen/a 
domini, però començar a 
incidir-hi sobretot en textos que 
han de ser públics. 

- Usar el teclat:  
 
Tecles significatives Bloc 
Majus, accents, 
apòstrof, alfabet i núm, 
espai, borrador, cursor, 
supr. i intro. 
 

 - Conèixer les 
combinacions de tecles 
més habituals  (ctrl+c...) 

- Pantallasso tecles 
significatives Bloc Majus, 
accents*, alfabet i núm, espai, 
borrador i intro. (E.I) 
 
- Pantallasso tecles 
significatives Bloc Majus, 
accents, apòstrof, alfabet i 
núm, espai, borrador, cursor, 
supri i intro. (C.I) 
 
- Pantallassos de copiar, 
enganxar i crear carpeta (C.S) 
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Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 

- Usar el ratolí per assenyalar i 
fer clic. 
 

 - Utilitzar el botó dret 
del ratolí en moments 
puntuals. 
 

 - Llistat de recursos (Opció del 
gomet discriminatori) (E.I) 
- Pantallassos de copiar, 
enganxar i crear carpeta 
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Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 

- Obrir i tancar una aplicació 
amb ajut. (P5) 
 

- Obrir i tancar una 
aplicació. 

  - Pantallasso d’algun exemple 
d’aplicació. Com tancar amb la 
creueta (E.I) 
 
- Pantallasso d’algun exemple 
d’aplicació. Tancar amb creueta 
i amb el menú desplegable 
(C.I) 

Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 
Competència comunicativa: 
lingüística i àudiovisual. 

 - Desar i recuperar un 
document de text amb 
ajut (per entendre la ruta 
de xarxa) 
 

- Desar i recuperar un 
document de text i 
d’imatge. 

- Desar, recuperar, 
modificar i imprimir un 
document.  

- Pantallasso manual 
word/imtage (C.I i C.M) 
 
- Links/manuals de programari 
(word, 
paintshop/Kidpix/Paint/Kid 
pikcs...) (C.S) 
 

Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 

 - Utilitzar la càmera de 
fotografia amb ajut del 
professor 
 

- Utilitzar la càmera de 
fotografia i, amb ajut 
del professor, 
descarregar-les a 
l’ordinador. 
 

- Utilitzar càmera de foto 
per fotografia i vídeo. 

- Pantallasso manual explicatiu 
(C.I i C.M) 

 
- Link a miniguies (món 
àudiovisuals) (C.S) 

 
Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 

 - Obrir i tancar 
l'ordinador  de la pròpia 
aula (a informàtica no 
cal, sempre oberts) 
 

  - Obrir i tancar l'ordinador  de la 
pròpia aula (a informàtica no 
cal, sempre oberts) (C.I) 

 

Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 
Competència comunicativa: 
lingüística i àudiovisual. 

  - Identificar els tipus 
més bàsics de fitxers a 
partir de l’extensió. 
(doc, jpg, kpx...) 
 

- Identificar els fitxers a 
partir de l’extensió. 
(doc/docx, jpg, kpx, ppt, 
htm, mp3, wma, mov, pdf  
...) 

- Pantallasso manual 
(visualitzar extensions). 
Classificació. 
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Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 
Competència metodològica: 
aprendre a aprendre. 
Competència específica 
centrada en conviure i 
habitar el món: en el 
coneixement i la interacció 
en el món físic. 

  - Crear carpetes i 
donar-hi nom. 
 

- Saber organitzar 
carpetes i documents. 
Endreçar-los. Diferenciar 
unitats de xarxa i local. 

- Pantallasso manual 
 

 

Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 

   - Reconèixer el 
programari de les 
estacions de treball. 
 
 

- Cada centre fa un pantallasso 
explicatiu de la maqueta tipus 
del centre). Cada programa 
perquè 
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Competència comunicativa: 
lingüística i àudiovisual 
Competència comunicativa: 
artística i cultural. 
Competència metodològica: 
aprendre a aprendre. 
Competència personal: 
autonomia i iniciativa 
personal. 

- Utilitzar un editor gràfic per 
confeccionar un dibuix senzill. 
 

- Utilitzar un programa 
de dibuix  per 
confeccionar  un fitxer 
lliure, i manipular una 
imatge existent. 
 

- Crear i imprimir un 
document usant 
programes de dibuix. 
 

- Editar una imatge 
 

- Links guies diferents 
programaris, Tuxpaint, Kidpix, 
Paint... (E.I) 
 
- Links guies diferents 
programaris, tuxpaint, Kidpix, 
Paint, Pizap, Pixlr.. (C.I) 
 
- Links guies diferents 
programaris, tuxpaint, Kidpix. 
Pickpic, Pixlr (C.M) 
 
- Miniguia/links 
Paintshop/Pixlr... (C.S) 
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- Escriure: paraules, llistats, 
títols. 
 

- Escriure un text amb 
un processador de text 
senzill. 

 - Incorporar en un 
document informació 
textual, gràfica i sonora. 
 

- Pantallasso adaptacions 
word/word/Libreoffice (E.I) 
 
- Pantallasso adaptacions 
word/word (C.I) 

 
-Link/pantallassos/manual 
explicatiu (C.S) 
 

 

Competència comunicativa: 
lingüística i àudiovisual 
Competència comunicativa: 
artística i cultural. 
Competència metodològica: 
aprendre a aprendre. 
Competència personal: 
autonomia i iniciativa 
personal. 
Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 
 
 

 - Editar un document 
amb les eines més 
bàsiques (color, mida, 
títol... gradualment) 
 

- Crear un document 
de text, incorporant 
una imatge, i modificar 
un document amb les 
eines d’edició 
bàsiques (lletra, color, 
format bàsic...) 

- Modificar un document 
amb les eines d’edició 
més avançades. 

- Pantallasso/link/manual word 
(C.I) 
 
-Link/pantallassos/manual 
funcions bàsiques 
word/openoffice si s’escau 
(C.M i C.S) 

 

 

Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 
Competència comunicativa: 
lingüística i àudiovisual 
Competència metodològica: 
aprendre a aprendre. 
 

- Amb l’ajut del mestre realitzar 
activitats online. (Clicar, cercar i 
situar-se dins la pantalla...) 
 

- Realitzar exercicis 
online de les diferents 
àrees curriculars  
 

- Realitzar exercicis 
online de les diferents 
àrees curriculars  
 

- Realitzar exercicis online 
de les diferents àrees 
curriculars  
 

- Links a bancs de recursos. 
Symbaloo 
 
- Llistat de recursos d’exemple 
adequats al cicle (C.I) 
 
- Link a bancs de recursos 
adequats al cicle (webquest, 
caceres del tresor, quaderns 
virtuals...) (C.M) 
 
- Llistat de recursos adequats 
al cicle (webquest, caceres del 
tresor, quaderns virtuals...) 
(C.S) 
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Competència 
comunicativa: lingüística i 
àudiovisual 
Competència 
comunicativa: artística i 
cultural. 
 

- Ús del micròfon per 
enregistrar  un arxiu de so  amb 
l’ajuda del/la mestre/a. 

- Ús del micròfon per 
enregistrar un arxiu de 
so a través de lectures 
de classe amb l’ajuda 
del mestre. Botons 
d’enregistrar (Rec) i 
parar (Stop) i reproduir 
(Play ). 
 

- Amb l’ajut del 
professor, crear un 
arxiu de so 
 

- Editar un arxiu de so. 
 

- Link/Miniguia audacity 

Competència comunicativa: 
lingüística i àudiovisual 
Competència comunicativa: 
artística i cultural. 
Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 
 

  - Amb l’ajut del 
professor visualitzar 
fotografies i editar-les. 
 

 - Miniguia/links 
paintshop/pixlr/pizap... 

 

comunicativa: artística i 
cultural. 
Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 
 

  - Obtenir imatges 
d’internet i enganxar-
les en un editor 
d’imatges 
 

- Fer captures de pantalla. - Pantallassos d’exemple amb 
breu explicació (C.M) 
 
- Pantallassos 
paintshop/pickpic (C.S) 

 

 

Competència comunicativa: 
lingüística i àudiovisual 
Competència comunicativa: 
artística i cultural. 
Competència metodològica: 
aprendre a aprendre. 
Competència personal: 
autonomia i iniciativa 
personal. 

  - Completar un mapa 
conceptual amb l’ajut 
del professor.  
 

- Elaborar un mapa 
conceptual, pòsters... 
 

- Miniguia /Inspiration/popplet? 
(C.M) 
 
- Miniguia/ 
Inspiration/popplet/freemind/ 
glogster/mural.ly (C.S) 
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  - Completar una 
presentació amb l’ajut 
del professor.  
 

- Elaborar una presentació - Link/Pantallassos 
explicatius/manual powerpoint, 
prezi, google. 

 
   - Generar un pdf d’un 

document existent per a la 
seva publicació. 
 

- Manual/pantallassos 
exemple/miniguia 

 

 Competència metodològica: 
tractament de la informació i 
competència digital. 

   - Editar un vídeo senzill 
amb ajut del professor. 
 

- Pantallasso/manual/links 
movie maker... 

 

- Accedir  i visualitzar el bloc 
d’aula/cicle/escola amb l’ajut de 
l/la mestre/a 

- Accedir  i visualitzar el 
bloc d’aula/cicle/escola 
amb l’ajut de l/la 
mestre/a 

   

 - Navegar per webs 
determinades pel 
professor utilitzant 
diferents navegadors. 
 
 

- Saber navegar per 
portals educatius 
específics. 
(edu365.com) 
 

 - Link a webs concretes i 
recomanables. 

 

  - Navegar/cercar amb 
l'ajut del professor. 
 

 - Pantallassos/miniguia amb 
recomanacions bàsiques a 
l’hora de navegar per internet 
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 Competència metodològica: 

tractament de la informació i 
competència digital. 
Competència comunicativa: 
lingüística i àudiovisual 
Competència personal: 
autonomia i iniciativa 
personal. 

  - Conèixer els 
cercadors integrats 
dels navegadors 
(google, diec, 
wikipèdia...) 
 

- Utilitzar varis cercadors 
integrats i conèixer les 
eines de cerca més 
avançades (altres eines; 
traductor, diccionaris...) 
 

- Pantallassos/miniguia com i 
on desplegar-los amb els 
diferents navegadors (C.M) 
- Pantallassos navegadors i 
cercadors més habituals i 
característiques (C.S) 
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   - Contrastar una mateixa 
informació a partir de 
vàries fonts 
 

- Pantallassos exemple d’una 
informació extreta de 3 fonts 
diferents. Recomanacions 
sobre el perquè fer-ho. 

   - Saber reestructurar i 
sintetitzar la informació 
cercada. Citar les fonts. 
 

- Pantallasso com fer un cita 
formal i mínima explicació del 
per què fer-ho. 

 

  

  - Geografia digital. 
Cerca de mapes. 
 

- Geografia digital. Cerca 
de mapes. 

- Pantallassos miniguia google 
maps (aspectes bàsics) (C.M) 
- Pantallassos miniguia  
(aspectes bàsics) google 
maps/google Earth (C.S) 

 

Competència 
metodològica: aprendre a 
aprendre. 
Competència 
comunicativa: lingüística i 
àudiovisual.  
Competència personal: 
Coneixement i interacció 
amb el món físic. 
 

  - Fer comentaris 
formals al bloc 
d’aula/cicle/escola. 
 

- Participar de manera 
activa en les eines de 
comunicació de l’aula. 
(editar articles al Bloc, 
llibre digital, sites...) 
 

- Pantallassos/miniguia fer un 
comentari formalment (C.M) 
- Pantallassos/links/miniguia 
edició d’articles al 
bloc/sites/llibre digital... (C.S) 
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   - Redactar un correu 
electrònic, de manera 
formal, en grup. 
 

- Gestionar de manera 
responsable una bústia de 
correu electrònic. 

- Pantallassos/Miniguia com ha 
de ser un correu electrònic 
(formal) (C.M) 
- Pantallassos/miniguia 
consideracions a tenir en 
compte (contrasenya privada, 
correu brossa... aspectes més 
bàsics) (C.S) 
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    - Col·laborar a través del 
correu electrònic, xats o 
videoconferències 

- Pantallasso/miniguia com fer 
una activitat d’aquest tipus. 
Eines d’usuari xtec/google com 
a referència 

 

 

    - Fer ús dels programes 
de presentació i de mapes 
conceptuals per explicar 
oralment un projecte o 
treball. 

- Link/Pantallassos 
explicatius/manual powerpoint, 
prezi, google. 

 

INTERNET SEGURA i RESPONSABLE TRANSVERSAL (Afegirem recursos, recomanacions, links, guia recursos/documents xtec... de manera transversal. Formarà part d’un altre 
punt del pla TAC) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


