
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
CURRÍCULUM 

ÀMBIT DIGITAL 
 
 
 

 



 

 
 

ÀREA DE L'ÀMBIT DIGITAL 
  

Dimensió instruments i aplicacions 

Competències 

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d'acord amb les tasques a realitzar. 

2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d'edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia. 

         3.      Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d'imatge fixa, so i imatge en moviment. 
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CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

- Funcionalitats bàsiques dels 
dispositius: 
-ordinador:  utilitzar les eines 
bàsiques de l'ordenador de 
manera guiada. (ex:aprendre a 
obrir i tancar l'ordinador) 
-càmera de fotos: obrir i 
tancar, tirar fotos. 
- pissarra digital: domini de 
l'ús del llapis.  
- Processador de textos: 
Descoberta del Microsoft 
Word ( escriure lletres, 
nombres, esborrar, "enter") 
Imatge fixa i dibuix: 
- KidPix: edició d'un dibuix 
utilitzant totes les eines del 
programa.) 
 
 
 
 

- Funcionalitats bàsiques dels 
dispositius: 
-ordinador: obrir i tancar 
-càmera de fotos: obrir i 
tancar, tirar fotos. 
- pissarra digital: domini de 
l'ús del llapis.  
Processador de textos: 
Microsoft Word: tipus de 
lletra, mida, negreta, 
subratllat, cursiva i color. 
Presentacions multimèdia: 
- descoberta del PowerPoint. 
Imatge fixa i dibuix: 
- KidPix: edició d'un dibuix 
utilitzant totes les eines del 
programa. 
- Paint ( Gimp ), captura i fons 
d'imatges, funcions bàsiques 
d'edició ( retocs de color, de 
contrast, canvi de format, de 
mida, ... ) 
 

- Funcionalitats bàsiques dels 
dispositius: 
-ordinador: utilitzar les eines 
bàsiques de l'ordenador de 
manera autonòma: localització 
d'un fitxer o carpeta (T: 
carpeta de l'alumne), editor de 
textos (word), editor d'imatge 
(paint) i xarxa ( internet), 
presentació multimèdia 
(powerpoint). 
-càmera de fotos: obrir i 
tancar, tirar fotos. 
- càmera de video : obrir i 
tancar. 
- pissarra digital: domini de 
l'ús del llapis i obrir el 
programa. 
Processador de textos: 
-aprofundiment de les eines 
del Word. 
Presentacions multimèdia: 
- introducció de diferents 
programes de presentacions 
multimèdia. 
 ( PowerPoint ). 
Dossier personal 
d'aprenentatge: 
- carpeta digital personal de 
cada alumne ( T- alumnes ). 
Imatge fixa i dibuix: 
- Paint i Gimp : domini de 
totes les eines del programa. 

 

- Funcionalitats bàsiques dels 
dispositius: 
-ordinador: utilitzar les eines 
bàsiques de l'ordenador de 
manera autonòma: localització 
d'un fitxer o carpeta (T: 
carpeta de l'alumne), editor de 
textos (word), editor 
d'imatge(paint), xarxa ( 
internet), presentació 
multimèdia (powerpoint) 
-càmera de fotos: obrir i 
tancar, tirar fotos i 
descarregar-les. 
- càmera de video : obrir i 
tancar. 
- pissarra digital: domini de 
l'ús del llapis i obrir el 
programa. 
Processador de textos: 
- domini general del Word. 
Presentacions multimèdia: 
- aprofundiment de diferents 
programes de presentacions 
multimèdia. ( PowerPoint ). 
Processament de dades 
numèriques: 
- introducció de taules i gràfics 
( Excel ). 
Dossier personal 
d'aprenentatge: 
- carpeta digital personal de 
cada alumne ( T- alumnes ). 
 

- Funcionalitats bàsiques dels 
dispositius: 
-ordinador: utilitzar les eines 
bàsiques de l'ordinador de 
manera autonòma: localització 
d'un fitxer o carpeta (T: 
carpeta de l'alumne), editor de 
textos, editor d'imatge (paint), 
xarxa ( internet), presentació 
multimèdia (powerpoint) 
-càmera de fotos: obrir i 
tancar, tirar fotos i 
descarregar-les. 
- càmera de video : obrir i 
tancar i editar. 
- pissarra digital: domini de 
l'ús del llapis i obrir i tancar el 
programa. 
- impressora: imprimir un 
document 
- videocàmera:obrir, tancar i 
gravar. 
Processador de textos: 
- domini general del Word. 
Presentacions multimèdia: 
- domini general de diferents 
programes de representacions 
multimèdia. ( PowerPoint i 
Prezi ). 
Processament de dades 
numèriques: 
- elaboració de taules i gràfics 
( Excel ). 
 

- Funcionalitats bàsiques dels 
dispositius: 
-ordinador: utilitzar les eines 
bàsiques de l'ordinador de 
manera autonòma: localització 
d'un fitxer o carpeta (T: 
carpeta de l'alumne), editor de 
textos, editor d'imatge (paint), 
xarxa ( internet), presentació 
multimèdia (powerpoint) 
-càmera de fotos: obrir i 
tancar, tirar fotos i 
descarregar-les. 
- càmera de video : obrir i 
tancar i editar. 
- pissarra digital: domini de 
l'ús del llapis i obrir i tancar el 
programa. 
- impressora: imprimir un 
document 
- videocàmera:obrir, tancar i 
gravar 
Processador de textos: 
- domini general del Word. 
Presentacions multimèdia: 
- domini general de diferents 
programes de representacions 
multimèdia. ( PowerPoint i 
Prezi ). 
Processament de dades 
numèriques: 
- elaboració de taules i gràfics 
( Excel ). 
 



 

 
 
 
 

Imatge fixa i dibuix: 
- Paint i Gimp : domini de 
totes les eines del programa. 
 
 
So digital: 
- introducció al Audacity. 
Vídeo digital: 
- creació de vídeos a partir 
d'imatges fixes. 
Imatge fixa i dibuix: 
- Paint i Gimp : domini de 
totes les eines del programa. 
So digital: 
- introducció al Audacity. 
Vídeo digital: 
- creació de vídeos a partir 
d'imatges fixes. 

Dossier personal 
d'aprenentatge: 
- carpeta digital personal de 
cada alumne ( T- alumnes ). 
 
Imatge fixa i dibuix: 
- Paint, Gimp i Image Pro : 
domini de totes les eines del 
programa. 
So digital: 
- introducció al Audacity. 
Video digital: 
- Movie Maker: 
enregistrament i fonts de 
vídeo, eines d'edició ( audio, 
títols, creació de vídeos a 
partir d'imatges fixes i 
editatge de vídeos). 

Dossier personal 
d'aprenentatge: 
- carpeta digital personal de 
cada alumne ( T- alumnes ). 
 
Imatge fixa i dibuix: 
- Paint, Gimp i Image Pro : 
domini de totes les eines del 
programa. 
So digital: 
- introducció al Audacity. 
Video digital: 
- Movie Maker: 
enregistrament i fonts de 
vídeo, eines d'edició ( audio, 
títols, creació de vídeos a 
partir d'imatges fixes i 
editatge de vídeos). 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

1. Usa els dispositius de manera guiada mitjançant instruccions 
escrites o tutorials. 
2. Sap recuperar seguint unes pautes la informació de diferents 
dispositius i desar-la a l'ordinador. 
3. Utilitza un sistema establert i pautat per emmagatzemar la 
informació digital. 
4. Aplica funcions bàsiques per donar format a document de 
text. 
5. Aplica les eines bàsiques de programes de dibuix. 

1 . Usa els dispositius de manera autònoma utilitzant les 
funcionalitats bàsiques per poder-hi treballar. 
2. Sap recuperar la informació de diferents dispositius 
i desar-la a l'ordinador sense pautes externes. 
3. Utilitza un sistema establert per emmagatzemar la informació 
digital. 
4. Aplica, amb pautes, diferents formats de document de text, i 
les funcions d'un full de càlcul i incorpora elements multimèdia. 
5. Aplica les eines bàsiques de programes de dibuix de manera 
autònoma, per fer les produccions pròpies. 
 

1. Usa els dispositius de manera  autònoma seleccionant-ne les 
funcionalitats per poder-hi treballar. 
2. Sap recuperar la informació de diferents dispositius, desar-la a 
l'ordinador i identificar-ne en diferents formats. 
3. Selecciona el seu propi sistema per emmagatzemar la 
informació digital.  
4. Aplica diferents formats de document de text, i les funcions 
d'un full de càlcul i incorpora elements multimèdia. 
5. Aplica les eines bàsiques de programes de dibuix de manera 
autònoma, per fer les produccions pròpies. 

 
 
  



 

 

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DIGITALS DE TREBALL 

Competències 
4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.  

5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d'aplicacions digitals.  

                  6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d'aprenentatge. 
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CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

Navegadors i planificació de 
la cerca: 
- conèixer i diferenciar 
diferents navegadors. 
- cerques bàsiques 
d'informació i imatges. 
No es treballa en aquest cicle. 
(competència 5-6) 
 
 
 
 
 
 

Navegadors i planificació de 
la cerca: 
- conèixer i diferenciar 
diferents navegadors. 
- cerques bàsiques 
d'informació i imatges. 
No es treballa en aquest cicle. 
(competència 5-6) 
 

Navegadors: 
- domini de diferents 
navegadors. 
Planificació de la cerca: 
- saber utilitzar les paraules 
clau correctes. 
 No es treballa en aquest cicle. 
(competència 5-6) 
 
 
 
 

Navegadors: 
- domini de diferents 
navegadors. 
Planificació de la cerca: 
- saber utilitzar les paraules 
clau correctes. 
No es treballa en aquest cicle. 
(competència 5-6) 
 

Navegadors: 
- domini de diferents 
navegadors. 
Planificació de la cerca: 
- saber utilitzar les paraules clau 
correctes. 
Fonts d'informació digital: 
- diccionaris, enciclopèdies, 
portals d'interès educatiu, 
premsa i revistes, llibres 
digitals, cercadors multimèdia, 
espais web. 
Criteris de selecció i valoració 
de la informació: 
- credibilitat, contrast i 
actualització de les fonts. 
Tractament de la informació: 
- organització i 
esquematització, classificació, 
relació, anàlisi. 
Construcció de coneixement : 
- elaboració d'esquemes, 
mapes conceptuals, taules ( 
Word ). 
Entorn personal 
d'aprenentatge : 
- iniciació al funcionament d'un 
blog. 
- Google Docs, per tal de 
treballar de manera 
col·laborativa.  
- recull de diferents aplicacions 
digitals: Google, Youtube, 
Vikipedia, Prezi, google docs, ... 
 
 

Navegadors: 
- domini de diferents 
navegadors. 
Planificació de la cerca: 
- saber utilitzar les paraules 
clau correctes. 
Fonts d'informació digital: 
- diccionaris, enciclopèdies, 
portals d'interès educatiu, 
premsa i revistes, llibres 
digitals, cercadors multimèdia, 
espais web ... 
Criteris de selecció i valoració 
de la informació: 
- credibilitat, contrast i 
actualització de les fonts. 
Tractament de la informació: 
- organització i 
esquematització, classificació, 
relació, anàlisi ... 
Construcció de coneixement : 
- elaboració d'esquemes, 
mapes conceptuals, taules ( 
Word ). 
Entorn personal 
d'aprenentatge : 

- iniciació al funcionament d'un 
blog. 
- Google Docs, per tal de 
treballar de manera 
col·laborativa. 
- recull de diferents aplicacions 
digitals: Google, Youtube, 
Vikipedia, Prezi, google docs, . 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

1. De manera pautada identifica una necessitat d'informació 
i s'adreça a les principals fonts a internet.  

1. Identifica una necessitat d'informació, de manera autònoma 
que pot resoldre, amb suport, consultant entorns digitals.  

1. Identifica una necessitat d'informació, de manera autònoma 
que pot resoldre consultant entorns digitals. 
2. Tria les eines més adequades per ordenar i classificar la 
informació rellevant. 
3. Manté un recull organitzat de les aplicacions més utilitzades en 
una aplicació específica adequada a aquesta finalitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓ DE COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 

Competències 
7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. 

8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.  
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CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

 
No es treballa en aquest cicle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No es treballa en aquest cicle.  
 

 
No es treballa en aquest cicle.  
 

 
No es treballa en aquest cicle.  
 

 
Eines i aplicacions digitals de 
comunicació: 
- Blog, conèixer i publicar 
informacions, imatges i vídeos 
al blog. 
 
Eines i aplicacions digitals 
per a la gestió de tasques 
col·laboratives : 
- calendaris, xarxes socials 
educatives ( blogs ), 
documents en 
líneacol·laboratius ( google 
docs ). 
 
Internet segura: reflexionar 
sobre els riscos i consells de 
seguretat davant la xarxa ( 
xarxes socials ). 

 
Eines i aplicacions digitals de 
comunicació: 
- Blog, conèixer i publicar 
informacions, imatges i vídeos 
al blog. 
 
Eines i aplicacions digitals 
per a la gestió de tasques 
col·laboratives : 
- calendaris, xarxes socials 
educatives ( blogs ), 
documents en 
líneacol·laboratius ( google 
docs ). 
 
Internet segura: reflexionar 
sobre els riscos i consells de 
seguretat davant la xarxa ( 
xarxes socials ). 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

 
 

 
 

1. Selecciona i utilitza les eines i aplicacions digitals 
col·laboratives i de comunicació més adequades.  

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓ HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 

Competències 
9. Desenvolupar hàbits d'ús saludable de la tecnologia 

10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l'ús de les Tic, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d'identitat digital. 

C
o

n
ti

n
gu

ts
 

CI – 1r CI – 2n CM – 3r CM – 4t CS – 5è CS – 6è 

 
Aquesta dimensió es concret en dues competències que tenen un caràcter actitudinal i transversal, relacionades amb les altres tres. 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

L'avaluació de l'assoliment de la competència es pot constatar per mitjà d'activitats específiques, però pot resultar més convenient que s'valuï com a part integrant de les activitats realitzades pels 
alumnes en altres àmbits, dins les tasques quotidianes que l'alumnat realitza de manera habitual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


