
 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4  Nivell 5  Nivell 6

Selecció dels dispositius Selecciona de manera pautada els dispositius digitals en 
funció de la tasca a realitzar.

Selecciona els dispositius digitals en funció de la tasca a 
realitzar.

Busca i selecciona dispositius digitals en funció de la tasca 
a realitzar.

Busca diversos dispositius digitals en funció de la tasca a 
realitzar i en selecciona el més adient.

Avalua, amb sentit crític, diversos dispositius digitals en 
funció de la tasca a realitzar i en selecciona el més adient.

Ús dels dispositius Utilitza les funcions bàsiques dels dispositius digitals de 
manera pautada.

Utilitza les funcions estàndards dels dispositius digitals de 
manera pautada.

Utilitza algunes funcions avançades dels dispositius digitals. Utilitza les funcions avançades dels dispositius digitals. Gestiona la instal·lació i l'actualització de programes 
relacionats amb els dispositius digitals.

Pren decisions, amb criteri, que afectin la gestió i la 
configuració de dispositius digitals i les seves dades.

Configuració dels dispositius Configura, amb l’ajuda d’un tutorial, les opcions bàsiques 
dels dispositius digitals.

Configura en el sistema operatiu les opcions bàsiques dels 
dispositius digitals.

Configura, amb l’ajuda d’un tutorial, el sistema operatiu per 
fer un ús més eficient dels dispositius digitals i adequat a les 
teves necessitats.

Configura, de manera autònoma, el sistema operatiu per fer 
un ús més eficient dels dispositius digitals i adequat a les 
seves necessitats.

Configura, amb criteri, el sistema operatiu per fer un ús més 
eficient dels dispositius digitals i adequat a les seves 
necessitats.

Dades Identifica i troba les dades en diferents dispositius 
d'emmagatzematge i en diverses ubicacions (local, núvol, 
memòria externa, etc.), de forma pautada.

Identifica i troba les dades en diferents dispositius 
d'emmagatzematge i en diverses ubicacions (local, núvol, 
memòria externa, etc.) i transfereix arxius d'una ubicació a una 
altra de forma pautada.

Identifica i troba les dades en diferents dispositius 
d'emmagatzematge i en diverses ubicacions (local, núvol, 
memòria externa, etc.) i transfereix arxius d'una ubicació a una 
altra de forma autònoma.

Identifica els dispositius d'emmagatzematge més adequats en 
cada cas (local, núvol, memòria externa, etc.) i transfereix 
arxius d'una ubicació a una altra de forma autònoma.

Té cura dels dispositius digitals i de les dades que contenen. 
Revisa periòdicament la informació emmagatzemada per 
evitar la brossa digital.

Estableix un sistema de protecció i recuperació de dades 
digitals.

Xarxes Coneix els diferents tipus de connexions bàsiques entre 
dispositius per cable i sense fils. 

Coneix els diferents tipus de connexions entre dispositius 
per cable i sense fils. 

Coneix els diferents tipus de connexions entre dispositius 
per cable i sense fils. Utilitza diverses connexions per 
compartir dades entre dispositius.

Distingeix els diferents tipus de connexions entre dispositius 
per cable i sense fils. Identifica diverses connexions per 
compartir dades entre dispositius, i  en selecciona la més 
adient, en funció de la tasca a realitzar.

Distingeix els diferents tipus de connexions entre dispositius 
per cable i sense fils. Avalua, amb sentit crític, diverses 
connexions per compartir dades entre dispositius, i en 
selecciona la més adient, en funció de la tasca a realitzar.

Pensament computacional Resol i construeix, de manera pautada, seqüències 
lògiques associades a la programació i al pensament 
computacional.

Resol i construeix, de manera autònoma, problemes senzills 
que comportin l’ús de seqüències lògiques associades a la 
programació i al pensament computacional.

Resol i construeix, de manera autònoma, problemes de 
complexitat diversa que comportin l’ús de seqüències 
lògiques associades a la  programació i al pensament 
computacional.

Fabricació i creació Utilitza, de manera pautada, eines digitals bàsiques per a la 
creació musical, etc.

Utilitza, de manera pautada, eines digitals bàsiques per a la 
fabricació digital, creació musical, etc.

Utilitza eines digitals bàsiques per a la fabricació digital, 
creació musical, etc.

Utilitza eines digitals estàndards per a la fabricació digital, 
creació musical, etc.

Utilitza diferents eines digitals per a la fabricació digital, 
creació musical, etc., tot seleccionant-ne les millors opcions.

Utilitza diferents eines digitals per a la fabricació digital, 
creació musical, etc., tot seleccionant-ne les millors opcions. 
Fa tasques amb diferents eines i les complementa en funció 
de l'opció més idònia a la necessitat plantejada.

[C11] Riscos Pren consciència dels riscos associats a l'ús de dispositius 
tecnològics (robatori i/o pèrdua de dades, suplantació 
d'identitat, programari maliciòs, etc.).

Pren mesures bàsiques per protegir-se d'atacs, intrusions o 
infeccions que esdevenen a la xarxa.

Pren mesures per protegir-se d'atacs, intrusions o infeccions 
que esdevenen a la xarxa.

Configura mesures de protecció i seguretat de dispositius i 
sistemes digitals, i les actualitza (contrasenyes, bloqueig de 
pantalla, protecció de la comunicació, etc.).

[C11] Dades Crea, recupera i gestiona, de manera pautada, còpies de 
seguretat en espais fixos o virtuals. 

Crea, recupera i gestiona, de manera autònoma, còpies de 
seguretat en espais fixos o virtuals. 

Crea, recupera i gestiona, de manera sistemàtica, còpies de 
seguretat xifrades en espais fixos o virtuals.

Utilitza, de manera pautada, eines i tècniques de seguretat 
per protegir i reparar els dispositius digitals davant les 
amenaces de la xarxa.

Utilitza, de manera autònoma, eines i tècniques de 
seguretat per protegir i reparar els dispositius digitals davant 
les amenaces de la xarxa.

Utilitza, de manera sistemàtica, eines i tècniques de 
seguretat per protegir i reparar els dispositius digitals davant 
les amenaces de la xarxa.

[C11] Accés Protegeix els teus arxius amb una contrasenya segons el 
contingut i les condicions d'ús, de forma pautada.

Protegeix els teus arxius amb una contrasenya segons el seu 
contingut i les condicions d'ús, de forma autònoma.

Utilitza diferents nivells d'accés als arxius (públics/privats) i 
protegeix-los amb una contrasenya segons el seu contingut i 
les condicions d'ús.

[C11] Sistemes i dispositius Utilitza mesures bàsiques de protecció i seguretat de 
sistemes (seguretat de les comunicacions) i dispositius 
digitals (contrasenyes, bloqueig de pantalla, etc.).

Configura mesures de protecció i seguretat de dispositius i 
sistemes digitals, i actualitza-les (contrasenyes, bloqueig de 
pantalla, protecció la comunicació, etc.).

Pren mesures preventives per evitar la descàrrega i l'accés de 
programes maliciosos als dispositius digitals. Fes 
actualitzacions del sistema operatiu, programes i/o aplicacions 
periòdicament.

Protegeix arxius i continguts digitals per evitar accessos no 
autoritzats a terceres persones.

[C11] Legalitat Descarrega i instal·la aplicacions, de forma legal, sense 
distingir les que són d’ús lliure.

Descarrega i instal·la aplicacions, de forma legal, distingint 
clarament les que són d’ús lliure.

Descarrega i instal·la aplicacions, tenint en compte totes les 
condicions legals d'ús i distingint clarament les que són d’ús 
lliure.

Descarrega i instal·la aplicacions, tenint en compte totes les 
condicions legals d'ús i distingint clarament les que són d’ús 
lliure.

[C11] Sostenibilitat Analitza les conseqüències de la substitució de dispositius i 
els consums energètics innecessaris, i reflexiona-hi, a partir 
d'una reflexió col·lectiva.

Analitza les conseqüències de la substitució de dispositius i 
els consums energètics innecessaris,  i reflexiona-hi, a partir 
d'una reflexió compartida.

Analitza les conseqüències de la substitució de dispositius i 
els consums energètics innecessaris, i hi reflexiona, a partir 
d'una reflexió individual.

Analitza les conseqüències de la substitució de dispositius i 
els consums energètics innecessaris, a partir d'una reflexió 
individual.
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[C11] Identitat personal Pren accions, de manera pautada, per construir la seva 
identitat a internet.

Pren accions, de manera pautada, per construir la teva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera autònoma, per construir la teva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera sistemàtica, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Fa ús d'estratègies, de manera pautada, per preservar la seva 
identitat (ús d’avatars, gestió de diversos comptes de correu, 
acceptar amistats, etc.).

Fa ús d'estratègies, de manera autònoma, per preservar la 
seva identitat (ús d’avatars, gestió de diversos comptes de 
correu, acceptar amistats, etc.).

* Atès el caràcter transversal de la competència 11 [C11], també apareixen els indicadors que són rellevants en la competència que estem treballant.

DISPOSITIUS I PENSAMENT 
COMPUTACIONAL
Competència 1. Seleccionar, configurar i 
programar dispositius digitals segons les 
tasques a realitzar.

Gradació en tres nivells d'adquisició al final de l'ESO
1.1. Seleccionar els dispositius digitals i utilitzar les seves funcionalitats bàsiques segons la tasca a realitzar.
1.2. Seleccionar i configurar els dispositius digitals i utilitzar-ne les funcionalitats bàsiques.
1.3. Seleccionar, configurar i programar entorns digitals de treball tot considerant aspectes d’interconnectivitat i seguretat. 
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 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4  Nivell 5  Nivell 6

Presentació: Títols i subtítols, tipus 
de font, alçada, aliniació, índex, 
paginació, marges, etc.

Fes una presentació organitzada en títols i subtítols, amb 
un ús bàsic dels marges i amb les pàgines  correctament 
numerades de forma manual.

Fes una presentació organitzada en què els apartats guarden 
coherència (títols, subtítols, interlineats, etc.), amb un ús 
estàndard dels marges i amb les pàgines  correctament 
numerades de forma manual.

Fes una presentació organitzada sense estils però amb 
diferenciació de tipografia (tipus de font, alçada, numeració, 
etc.), amb control d’orientació de pàgina i paginació 
automàtica.

Fa una presentació amb paginació automàtica, controlant la 
tria de pàgines. Té cura dels marges, sangries, orientació 
de pàgina i alineacions. 

Elements multimèdia: fotografies, 
gràfics, enllaços, etc.

Insereix algun element multimèdia: fotografies, dibuixos, 
gràfics, mapes, enllaços, etc. Però algunes imatges no estan 
justificades i sembla que estiguin posades per farcir. Falta 
indicar-ne el títol i el número.

Insereix elements multimèdia: fotografies, dibuixos, gràfics, 
mapes, enllaços, etc. Situa algunes imatges que tenen força 
relació amb la narrativa del document, però falta indicar-ne el 
títol i el número.

Insereix imatges que majoritàriament estiguin ben 
relacionades amb la narrativa del document. Situa el títol al 
peu de les gràfiques, taules i figures, així com el número.

Presenta un document ric en elements multimèdia adients al 
context, amb un bon format i una bona qualitat gràfica i/o 
realització, amb una llegenda i/o títol, numeració, etc.

Taules Utilitza taules simples sense modificacions. Utilitza taules simples amb modificacions de cel·les senzilles: 
fons i vores.

Organitza el contingut en taules senzilles. Fa un ús estàndard de les taules a l'hora d'organitzar i 
presentar el contingut, amb llegenda i/o títol, numeració, etc.

Fa ús de taules compostes: cel·les combinades, vores, 
ombrejats, alineacions de cel·les, modificacions d’amplada 
de columna i alçada de fila.

Tipografia i format Utilitza una tipografia regular i el corrector ortogràfic. Utilitza una tipografia uniforme, però amb excés de recursos 
tipogràfics: negreta, cursiva, subratllat, colors de lletra, etc.

Utilitza una tipografia uniforme, un control de format senzill, i 
el corrector ortogràfic per a diferents llengües.

Enriqueix el format del document utilitzant elements 
addicionals, per exemple, plantilles.

Utilitza una tipografia uniforme, control d’interlineat; 
negretes, cursiva i subratllats per emfasitzar el contingut 
quan sigui necessari, així com salts de pàgina.

Usa estratègies per canviar de format.

Estructura del document Estructura el document de forma poc organitzada, però que 
se'n pugui seguir el fil conductor. Situa els principals 
apartats: portada, índex manual sense pàgines, bibliografia, 
etc.

Estructura el document fent ús de les funcions bàsiques. Situa 
els principals apartats: portada, índex manual amb pàgines, 
bibliografia, etc.

Estructura el document fent ús de les funcions bàsiques. Situa 
els principals apartats: portada, índex i bibliografia.

Estructura el document de forma organitzada amb 
bibliografia i annexos, si escau, i amb una indexació 
automàtica.

Estructura de la presentació Elabora una presentació amb una estructura poc clara, però 
el relat és coherent.

Elabora una presentació amb una estructura bàsica: índex, 
introducció, etc.

Elabora una presentació amb una estructura força clara i un 
relat coherent.

Elabora una presentació amb una estructura clara, un índex 
previ i un relat coherent.

Elabora una presentació amb una estructura clara, amb tots 
els apartats indicats i un relat coherent.

Elabora una presentació amb una estructura clara, amb 
algun apartat addicional als indicats i un relat coherent.

Llegibilitat Elabora una presentació en què la informació està poc 
equilibrada respecte d’imatges, sons i text. Utilitza el corrector 
ortogràfic.

Elabora una presentació en què la informació estigui poc 
equilibrada respecte d’imatges, sons i text, però amb un 
format que en permet una lectura fàcil. Utilitza el corrector 
ortogràfic.

Elabora una presentació amb una estructura que en faciliti 
la lectura.

Dissenya una presentació amb coherència, tot estructurant de 
forma equilibrada els apartats i els continguts.

Informació recollida Presenta correctament la informació, però aquesta no està 
contrastada o no se’n cita la font i alguna és anecdòtica.

Presenta informació majoritàriament contrastada, de la qual 
se cita la font i en general és rellevant.

Presenta informació rellevant, majoritàriament contrastada, 
original o bé en cita la font.

Imatges Insereix algunes imatges que no estiguin justificades, sembli 
que estiguin posades per farcir i falti indicar-ne el títol i el 
número.

Insereix poques imatges originals, però que tinguin força 
relació amb la narrativa de la presentació i que falti indicar-ne 
el títol i el número.

Insereix algunes imatges originals que estan majoritàriament 
ben relacionades amb la narrativa de la presentació i afegeix 
el títol al peu de les gràfiques, taules i figures, així com el 
número.

Insereix imatges majoritàriament originals que estan ben 
relacionades amb la narrativa de la presentació i afegeix el 
títol al peu de les gràfiques, taules i figures, així com el 
número.

Sons Utilitza pocs sons originals, però que tinguin força relació 
amb la narrativa de la presentació.

Utilitza alguns sons originals que estan majoritàriament ben 
relacionats amb la narrativa de la presentació.

Utilitza sons majoritàriament originals que estan ben 
relacionats amb la narrativa de la presentació.

Dades Calcula costos fixos mitjançant el full de càlcul. Calcula costos fixos i variables mitjançant el full de càlcul. Organitza i estructura les dades segons els eixos x/y. Organitza  i estructura les dades en funció de la seva utilitat 
(gràfics, càlculs).

Organitza les dades en funció de la seva utilitat (gràfics, 
càlculs), fixant-ne la tipologia i el valor absolut.

Taules Organitza les dades en taules. Organitza les dades en taules amb cel·les de format simple 
(fons i vores).

Organitza les dades (freqüències absolutes i relatives, 
ordinàries, acumulades, etc.) en taules amb cel·les de 
format simple (fons i vores).

Organitza les dades (freqüències absolutes i relatives, 
ordinàries, acumulades, etc.) en taules amb cel·les 
modificades en funció de les dades: combinades i dividides.

Recull dades (freqüències absolutes i relatives, ordinàries, 
acumulades, etc.) en taules amb cel·les modificades en 
funció de les dades: combinades i dividides, condicionals.

Gràfics Elabora gràfics (diagrames de punts, barres i sectors) a 
partir de dades.

Elabora gràfics automàtics (diagrames de punts, sectors i 
línies) a partir de dades contingudes en cel·les.

Elabora gràfics automàtics (diagrames de punts, sectors i 
línies) a partir de dades contingudes en cel·les. Modifica els 
gràfics en funció de l'escala, els colors, la llegenda i els 
eixos.

Elabora gràfics automàtics (histogrames i polígons de 
freqüències) a partir de dades contingudes en cel·les. 
Modifica els gràfics en funció de l'escala, els colors, la 
llegenda i els eixos.

Elabora gràfics automàtics (histogrames, diagrames de 
caixa, núvols de punts, coeficients de correlació) a partir de 
dades contingudes en cel·les. Modifica els gràfics en funció 
de l'escala, els colors, la llegenda i els eixos.

Càlculs numèrics i algèbrics Realitza i comprova càlculs numèrics sense fórmules però 
amb contingut de cel·les.

Realitza i comprova càlculs numèrics aplicant fórmules. Realitza i comprova equacions de 1r grau aplicant fórmules. Realitza i comprova equacions de primer i segon grau 
aplicant fórmules.

Realitza i comprova sistemes d'equacions aplicant fórmules. Realitza i comprova equacions de segon grau o major 
aplicant fórmules.

Realització de càlculs estadístics Realitza i comprova mesures de centralització (mitjana, 
mediana i moda) introduint les dades directament.

Realitza i comprova mesures de centralització (mitjana, 
mediana, moda) i de dispersió (valor màxim, mínim i rang) 
aplicant fórmules.

Realitza i comprova mesures de centralització (mitjana, 
mediana, moda i quartil) i de dispersió (rang i desviació 
típica) aplicant fórmules.

Simulació de càlculs estadístics Fes simulacions per al càlcul de probabilitats. Simula i comprova prediccions simples per al càlcul de 
probabilitats.

Simula i comprova prediccions avançades per al càlcul de 
probabilitats.

Simula i comprova successos compostos per al càlcul de 
probabilitats.

Simula i comprova inferències per al càlcul de probabilitats.
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contingut i les condicions d'ús, de forma pautada.
Protegeix els teus arxius amb una contrasenya segons el 
contingut i les condicions d'ús, de forma autònoma.

Utilitza diferents nivells d'accés als arxius (públics/privats) i 
protegeix-los amb una contrasenya segons el  contingut i les 
condicions d'ús.
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[C11] Drets d'autor i llicències Identifica i cita les fonts. Coneix els drets d’autor i les llicències de les produccions 
utilitzades. 

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font.

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor, la font i la data de 
l'última consulta.

Genera els drets Creative Commons de les seves 
produccions.

*Atès el caràcter transversal de la competència 11 [C11], també apareixen els indicadors que són rellevants en la competència que estem treballant.

OFIMÀTICA
Competència 2. Utilitzar les aplicacions 
d’edició de textos, presentacions 
multimèdia i tractament de dades 
numèriques per a la producció de 
documents.

Gradació en tres nivells d'adquisició al final de l'ESO
2.1. Elaborar documents fent ús de les funcions més bàsiques d’edició de text, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques i representacions gràfiques.
2.2. Elaborar documents fent ús de les funcions estàndards d’edició de text, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques i representacions gràfiques.
2.3. Elaborar documents complexos, tot utilitzant les funcions estàndard i altres funcions segons les necessitats
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 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4  Nivell 5  Nivell 6

Creació Crea imatges i/o dissenys gràfics bàsics. Crea imatge i/o dissenys gràfics bàsics combinant continguts 
digitals de diferents tipus.

Crea imatges i/o dissenys gràfics combinant continguts digitals 
de diferents tipus. Utilitza diferents repositoris d'imatges, 
àudios, animacions, vídeos, etc.

Crea imatges i/o dissenys gràfics complexos combinant 
continguts digitals de diferents tipus. Utilitza diferents 
repositoris d'imatges, àudios, animacions, vídeos, etc.

Crea continguts complexos i coherents als objectius o a les 
finalitats a què responen, avaluant el tipus de contingut més 
adient en cada cas.

Transformació i selecció. Mida Selecciona regions bàsiques de manera pautada. Selecciona regions per tal de realitzar algunes 

transformacions bàsiques (retallar, escalar) i canvia les 

dimensions lineals d'una imatge.

Selecciona regions per tal de realitzar transformacions 

bàsiques (voltejar, rotar, distorsionar, deformar) i canvia les 

dimensions lineals d'una imatge tenint en compte la 

resolució.

Selecciona regions per tal de realitzar transformacions 

estàndards (corregir perspectiva, redreçar, esbiaixar) i 

disminueix el pes d'una imatge.

Eines d'inserció: figures 
geomètriques, text

Insereix text amb tipologia no uniforme. Insereix text amb tipologia uniforme. Insereix algunes figures geomètriques bàsiques (línies, 

rectangles, cercles).

Insereix figures geomètriques bàsiques (el·lipses, arcs, 

espirals, polígons regulars).

Insereix figures geomètriques no regulars i text amb 

tipologia uniforme i control de format.

Capes Treballa amb més d'una capa a mode bàsic. Treballa amb més d'una capa a mode estàndard. Treballa amb diverses capes superposades. Treballa amb diverses capes superposades i en controla 

l'ordre i l'opacitat.

Crea una imatge animada amb diverses capes. Crea una imatge animada amb diverses capes i controla la 

velocitat amb què apareix cada capa.

Filtres, color i retoc fotogràfic Aplica filtres predefinits a mode bàsic de manera pautada. Aplica filtres predefinits de manera autònoma. Aplica filtres predefinits i fa modificacions bàsiques de color 

(blanc i negre, gradació de grisos, brillantor, contrast).

Aplica filtres predefinits, realitza modificacions de color de 

forma automàtica (balanç de color, to, saturació).

Ajusta corbes de color, amb modificacions de color de forma 

selectiva (balanç de color, to, saturació).

Elimina taques i objectes no desitjats.

Importació i exportació. Formats Importa i exporta imatges en diversos formats (.bmp, .tiff, 

.jpeg), sense tenir en compte la compressió. 

Importa i exporta imatges en diversos formats (.bmp, .tiff, 

.jpeg, .png) amb una compressió predefinida.

Importa i exporta imatges en diversos formats (.bmp, .tiff, 

.jpeg, .png, .raw, .gif) amb una compressió variable.

Converteix imatges a altres formats per millorar-ne la 

compressió. 

Converteix imatges a altres formats per optimitzar-ne la 

compressió. 

Edició Utilitza editors de partitures i de so, seqüenciadors, 

plataformes multimèdia, de manera pautada, per escriure, 

reproduir i imprimir partitures.

Utilitza editors de partitures i de so, seqüenciadors, 

plataformes multimèdia, de manera autònoma, per escriure, 

reproduir i imprimir partitures. Pren pautes per improvisar 

amb bases pregravades.

Utilitza editors de partitures i de so, seqüenciadors, 

plataformes multimèdia, de manera autònoma, per escriure, 

reproduir, crear i imprimir partitures. Improvisa amb bases 

pregravades.

Utilitza editors de partitures i de so, seqüenciadors, 

plataformes multimèdia, de manera sistemàtica, per escriure, 

reproduir, crear i imprimir partitures.

Importa i exporta partitures a diferents formats per tal 

d'utilitzar-les amb diferents programes d'edició.

Gravació Grava so des d'un dispositiu d'entrada. Grava so des de diferents dispositius d'entrada. Grava so des de diferents dispositius d'àudio i n'ajusta el 

nivell d'entrada.

Filtres Aplica alguns filtres bàsics: amplificar i/o eliminar soroll de 

fons.

Aplica filtres bàsics: fosa d'obertura (fade-in), fosa de 

tancament (fade-out) i/o suprimir silencis.

Aplica filtres estàndards: equalitzador i/o filtres paramètrics 

(deixa passar freqüències baixes, altes o dins d'un rang).

Integració de música i veu Crea dues pistes d'àudio (música i veu) amb volum constant. Crea dues pistes d'àudio (música i veu) i controla el volum 

de cadascuna.

Crea diverses pistes d'àudio (àudio i veu) i controla el volum 

de cadascuna.

Importació i exportació. Formats Importa i exporta arxius d'àudio en diversos formats (.mp3, 

.wav, .flac, .ac3, .m4a, .wma), sense tenir en compte la 

compressió.

Importa i exporta arxius d'àudio en diversos formats (.mp3, 

.wav, .flac, .ac3, .m4a, .wma) amb una compressió 

predefinida.

Importa i exporta arxius d'àudio en diversos formats (.mp3, 

.wav, .flac, .ac3, .m4a, .wma) amb una compressió variable.

Importa arxius d'àudio i els converteix a altres formats per 

millorar-ne la compressió.

Importa arxius d'àudio i els converteix a altres formats per 

optimitzar-ne la compressió.

Edició de pistes d'àudio i vídeo Copia i enganxa pistes d'àudio i vídeo. Uneix i divideix pistes d'àudio i vídeo. Alinea i mescla pistes d'àudio i vídeo.

Integració d'àudio i vídeo Integra àudio i vídeo sense sincronia. Integra àudio i vídeo amb sincronia, sense tenir en compte 

el ritme de cadascun.

Integra l'àudio i el vídeo amb sincronia, tenint en compte el 

ritme de cadascun.

Títols Insereix títols, crèdits o subtítols amb una tipologia no 

uniforme.

Insereix títols, crèdits o subtítols amb una tipologia uniforme. Insereix títols, crèdits o subtítols amb una tipologia 

uniforme, tenint en compte la velocitat amb què apareixen. 

Transicions Utilitza transicions amb excés d'efectes i amb salts d'imatge. Utilitza transicions amb continuïtat i sense salts d'imatge. Utilitza transicions de forma suau, evitant imatges buides i 

pauses no intencionades.

Plans Utilitza un mínim de dos plans (general, americà, mitjà, 

primer pla, detall, panoràmic, etc.).

Utilitza entre dos i quatre plans (general, americà, mitjà, 

primer pla, detall, panoràmic, etc.).

Utilitza entre quatre i sis plans (general, americà, mitjà, 

primer pla, detall, panoràmic, etc.).

Utilitza més de sis plans (general, americà, mitjà, primer pla, 

detall, panoràmic, etc.).

Importació i exportació. Formats Importa i exporta arxius de vídeo en diversos formats (.mkv, 

.avi, .mov, .mp4, .flv), sense tenir en compte la compressió.

Importa i exporta arxius de vídeo en diversos formats (.mkv, 

.avi, .mov, .mp4, .flv) amb una compressió predefinida.

Importa i exporta arxius de vídeo en diversos formats (.mkv, 

.avi, .mov, .mp4, .flv) amb una compressió variable.

Importa arxius de vídeo i els converteix a altres formats per 

millorar-ne la compressió.

Importa arxius de vídeo i els converteix a altres formats per 

optimitzar-ne la compressió.

Presentació i comunicació Presenta projectes fent ús d’eines multimèdia i programari 

específic a nivell bàsic, seguint una pauta i utilitzant les 

aplicacions indicades.

Presenta projectes fent ús d’eines multimèdia i programari 

específic a nivell bàsic, tot utilitzant les aplicacions indicades.

Presenta projectes fent ús d’eines multimèdia i programari 

específic a nivell estàndard, tot utilitzant les aplicacions 

indicades.

Presenta projectes fent ús d’eines multimèdia i programari 

específic a nivell avançat, tot utilitzant les aplicacions 

indicades.

Presenta projectes fent ús d’eines multimèdia i programari 

relacionat a nivell estàndard.

Presenta projectes fent ús d’eines multimèdia i programari 

relacionat a nivell avançat.

Creacions artístiques. Art disseny És capaç de fer creacions artístiques bàsiques, de forma 

pautada i amb les aplicacions indicades.  

És capaç de fer creacions artístiques bàsiques, de forma 

autònoma i amb les aplicacions indicades.  

És capaç de fer creacions artístiques de dificultat mitjana 

amb les aplicacions indicades.  

És capaç de fer creacions artístiques de dificultat mitjana 

amb diferents aplicacions relacionades.  

És capaç de fer creacions artístiques de dificultat avançada.  

[C11] Accés Protegeix els seus arxius amb una contrasenya segons el 
contingut i les condicions d'ús, de forma pautada.

Protegeix els seus arxius amb una contrasenya segons el 
contingut i les condicions d'ús, de forma autònoma.

Utilitza diferents nivells d'accés als arxius (públics/privats) i els 
protegeix amb una contrasenya segons el contingut i les 
condicions d'ús.

[C11] Dades personals Pren consciència de quines dades personals es proporcionen 
en serveis en línia i de la conveniència de fer-ho en cada cas 
de forma pautada.

Pren consciència de quines dades personals es proporcionen 
en serveis en línia i de la conveniència de fer-ho en cada cas.

Accepta o rebutja de forma conscient les condicions d'ús i les 
polítiques de dades personals dels serveis en línia que utilitza.

Utilitza adequadament les opcions de privacitat de les 

aplicacions per protegir les seves dades personals.

Detecta i actua en casos de suplantació d’identitat en 
missatges electrònics i entorns digitals.

[C11] Legalitat Descarrega i instal·la aplicacions, de forma legal, sense 
distingir les que són d’ús lliure.

Descarrega i instal·la aplicacions, de forma legal, distingint 
clarament les que són d’ús lliure.

Descarrega i instal·la aplicacions, tenint en compte totes les 
condicions legals d'ús i distingint clarament les que són d’ús 
lliure.

Descarrega i instal·la aplicacions, tenint en compte totes les 
condicions legals d'ús i distingint clarament les que són d’ús 
lliure.

[C11] Drets d'autor i llicències Identifica i cita les fonts. Coneix els drets d’autor i les llicències de les produccions 

utilitzades. 

Té en compte quines llicències tenen les produccions 

utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 

pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font.

Té en compte quines llicències tenen les produccions 

utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 

pròpies i alienes indicant-ne l'autor, la font i la data de 

l'última consulta.

Genera els drets Creative Commons de les seves 

produccions.

[C11] Ètica Fa cerques bàsiques de produccions audiovisuals lliures de 

drets.

Fa cerques estàndards de produccions audiovisuals lliures 

de drets.

Fa cerques avançades de produccions audiovisuals lliures 

de drets.
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* Atès el caràcter transversal de la competència 11 [C11], també apareixen els indicadors que són rellevants en la competència que estem treballant.

EDICIÓ IMATGE, SO I VÍDEO
Competència 3. Utilitzar les aplicacions 

bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge 

en moviment per a produccions de 

documents digitals.

Gradació en tres nivells d'adquisició al final de l'ESO
3.1. Realitzar produccions multimèdia senzilles a partir de materials propis o aliens, tot aplicant-hi les funcions bàsiques dels programes d’edició.

3.2. Realitzar produccions multimèdia a partir de materials propis o aliens, tot aplicant-hi les funcions bàsiques dels programes d’edició.

3.3. Realitzar produccions multimèdia a partir de materials propis o aliens, que combinin elements audiovisuals diversos, tot aplicant-hi les funcions estàndard dels programes d’edició.
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 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4  Nivell 5  Nivell 6

Necessitat d’informació Defineix una necessitat d’informació en funció de la tasca a 
resoldre, a partir d’una reflexió col·lectiva.

Defineix una necessitat d’informació en funció de la tasca a 
resoldre, a partir d’una reflexió compartida.

Defineix una necessitat d’informació en funció de la tasca a 
resoldre, a partir de la reflexió individual.

Conceptes o paraules clau. Identifica conceptes o paraules clau en funció de la tasca a 
resoldre, a partir d’una reflexió col·lectiva.

Identifica conceptes o paraules clau en funció de la tasca a 
resoldre, a partir d’una reflexió compartida.

Identifica conceptes o paraules clau en funció de la tasca a 
resoldre a partir de la reflexió individual.

Pla i estratègies de cerca Diferencia entre la navegació a través de pàgines web i la 
cerca, dins i en el conjunt, de les pàgines web.

Construeix un pla i unes estratègies de cerca amb cerques 
bàsiques.

Construeix un pla i unes estratègies de cerca. Utilitza filtres 
senzills  (imatges, idioma, etc.) per acotar les cerques als 
objectius.

Construeix un pla i unes estratègies de cerca incloent-hi 
paràmetres de cerca avançats (idioma, actualització, data de publicació, regió, etc.).
publicació, regió, etc.).

Eines Utilitza, de manera pautada, diverses eines de cerca 
(cercadors, diccionaris, traductors, etc.).

Utilitza, de manera pautada, diverses eines (cercadors, 
diccionaris, traductors, etc.), tot seleccionant la més 
convenient en funció de la tasca a fer.

Utilitza, de manera autònoma, diverses eines (cercadors, 
diccionaris, traductors, etc.) tot seleccionant la més 
convenient en funció de la tasca a realitzar.

Utilitza diverses eines (cercadors, diccionaris, traductors, 
etc.), de manera sistemàtica, tot seleccionant la més 
convenient en funció de la tasca a fer.

Fonts d’informació Identifica, de manera pautada, fonts d’informació fiables 
amb cerques bàsiques.

Identifica, contrasta i selecciona, de manera pautada, fonts 
d’informació fiables amb cerques bàsiques.

Identifica, contrasta i selecciona, de manera autònoma, 
fonts d’informació fiables amb cerques bàsiques.

Identifica, contrasta i selecciona, de manera autònoma, 
fonts d’informació fiables amb cerques bàsiques i 
avançades.

Identifica, contrasta i selecciona, de manera autònoma, 
fonts d’informació fiables amb cerques bàsiques, avançades 
i dinàmiques.

Objectivitat i l'autenticitat de la 
informació 

Reconeix, amb ajut, l’objectivitat i l'autenticitat de la 
informació obtinguda en cerques bàsiques.

Reconeix, de forma autònoma, l’objectivitat i l'autenticitat de 
la informació obtinguda en cerques bàsiques.

Reconeix l’objectivitat i l'autenticitat de la informació 
obtinguda en cerques bàsiques i avançades.

Reconeix l’objectivitat i l'autenticitat de la informació 
obtinguda en cerques bàsiques, avançades i dinàmiques.
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Comunicació de la informació Comunica, de manera pautada, la informació obtinguda en 
un mitjà digital senzill.

Comunica, de manera autònoma, la informació obtinguda 
en diferents mitjans digitals.

Comunica, de manera sistemàtica, la informació obtinguda 
en diferents mitjans digitals.
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t [C11] Dades personals Pren consciència de quines dades personals es proporcionen 
en serveis en línia i de la conveniència de fer-ho en cada cas de forma pautada.
de forma pautada.

Pren consciència de quines dades personals es proporcionen 
en serveis en línia i de la conveniència de fer-ho en cada cas.

Accepta o rebutja, de forma conscient, les condicions d'ús i les 
polítiques de dades personals dels serveis en línia que utilitza.

Utilitza adequadament les opcions de privacitat de les 
aplicacions per protegir les seves dades personals.

Detecta i actua en casos de suplantació d’identitat en 
missatges electrònics i entorns digitals.

Pr
op

ie
ta

t 
in

te
l·l

ec
tu

al [C11] Drets d'autor i llicències Identifica i cita les fonts. Coneix els drets d’autor i les llicències de les produccions 
utilitzades. 

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font.

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor, la font i la data de 
l'última consulta.

Genera els drets Creative Commons de les seves 
produccions.

CERCA
Competència 4. Cercar, contrastar i 
seleccionar informació digital adequada 
per al treball a realitzar, tot considerant 
diverses fonts i mitjans digitals.

Gradació en tres nivells d'adquisició al final de l'ESO
4.1. Realitzar cerques bàsiques i seleccionar informació rellevant considerant diverses fonts.
4.2. Realitzar cerques avançades, valorar críticament la informació obtinguda per diverses fonts i seleccionar-la de manera adequada.
4.3. Realitzar cerques avançades i dinàmiques en diversos contextos, valorar críticament la informació obtinguda per diverses fonts i seleccionar-la de manera adequada.
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*Atès el caràcter transversal de la competència 11 [C11], també apareixen els indicadors que són rellevants en la competència que estem treballant.



 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4  Nivell 5  Nivell 6

Tractament Tracta la informació bàsica: subratllat, organització en taules 
senzilles, breus esquemes, resums i mapes conceptuals

Tracta la informació a nivell estàndard: subratllat, 
organització en taules senzilles, breus esquemes, resums i 
mapes conceptuals.

Tracta la informació a nivell avançat: subratllat, organització 
en taules senzilles, breus esquemes, resums i mapes 
conceptuals.

Comprensió Té una comprensió escrita bàsica: global, literal i 
interpretativa. Reconeix en el text: el tema, la idea principal i 
les idees secundàries.

Té una comprensió escrita estàndard: global, literal i 
interpretativa. Reconeix en el text: el tema, la idea principal i 
les idees secundàries.

Té una comprensió escrita avançada: global, literal i 
interpretativa. Reconeix en el text: el tema, la idea principal i 
les idees secundàries.

Anàlisi És capaç de fer anàlisi d’esforços, estabilitat d’estructures i 
mecanismes mitjançant aplicacions digitals, de forma 
pautada i amb les aplicacions indicades.

És capaç de fer anàlisi d’esforços, estabilitat d’estructures i 
mecanismes mitjançant aplicacions digitals, de forma 
autònoma.

És capaç de fer anàlisi d’esforços, estabilitat d’estructures i 
mecanismes mitjançant aplicacions digitals a nivell avançat.

Planificació Té estratègies bàsiques per a la planificació: generació, 
organització i selecció de les idees principals.

Té estratègies estàndards per a la planificació: generació, 
organització i selecció de les idees principals.

Té estratègies avançades per a la planificació: generació, 
organització i selecció de les idees principals.

Disseny És capaç de dissenyar objectes, de forma pautada i amb 
les aplicacions indicades. 

És capaç de dissenyar objectes, de forma autònoma. És capaç de dissenyar objectes de nivell estàndard. És capaç de dissenyar objectes de nivell avançat.

Desenvolupament Desenvolupa projectes tecnològics bàsics de forma pautada. Desenvolupa projectes tecnològics bàsics de forma 
autònoma.

Desenvolupa projectes tecnològics estàndards de forma 
autònoma.

Desenvolupa projectes tecnològics avançats.

Representacions Usa eines per a les representacions analògiques i digitals, 
de forma pautada.

Fa un ús bàsic d’eines per a les representacions 
analògiques i digitals, de forma autònoma.

Fa un ús estàndard d’eines per a les representacions 
analògiques i digitals.

Fa un ús avançat d’eines per a les representacions 
analògiques i digitals.

Simulacions Simula càlcul de probabilitats amb recursos digitals, de 
forma pautada i amb les aplicacions indicades.  

Simula càlcul de probabilitats amb recursos digitals, de 
forma autònoma i amb les aplicacions indicades.  

Simula càlcul de probabilitats a nivell estàndard.  
Ús de simuladors per analitzar i dissenyar circuits elèctrics, 
de forma pautada i amb les aplicacions indicades.

Simula càlcul de probabilitats a nivell avançat. 
Fa un ús bàsic de simuladors per analitzar i dissenyar 
circuits elèctrics amb les aplicacions indicades.

 Fa un ús  estàndard de simuladors per analitzar i dissenyar 
circuits elèctrics amb les aplicacions indicades.

Fa un ús avançat de simuladors per analitzar i dissenyar 
circuits elèctrics.

Realització i representació Fa un ús bàsic de recursos digitals interactius i de 
programari lliure de geometria dinàmica (tipus GeoGebra) 
per representar taules i gràfiques, de forma pautada.

Fa un ús bàsic de recursos digitals interactius i programari 
lliure de geometria dinàmica (tipus GeoGebra) per 
representar taules i gràfiques, de forma autònoma.

Fa un ús bàsic d'eines digitals (calculadores i programari 
lliure, tipus GeoGebra) per fer càlculs algèbrics.

Fa un ús bàsic d'eines digitals (calculadores i programari 
lliure, tipus GeoGebra) per fer i comprovar  càlculs numèrics, 
algèbrics, representació gràfica de funcions i 
transformacions geomètriques, resolució d’equacions i 
sistemes.

Fa un ús estàndard d'eines digitals (calculadores i 
programari lliure, tipus GeoGebra) per fer i comprovar càlculs 
numèrics, algèbrics, representació gràfica de funcions i 
transformacions geomètriques, resolució d’equacions i 
sistemes.

Fa un ús  avançat d'eines digitals (calculadores i programari 
lliure, tipus GeoGebra) per  fer i comprovar càlculs numèrics, 
algèbrics, representació gràfica de funcions i 
transformacions geomètriques, resolució d’equacions i 
sistemes.

Programació Resol i construeix, de manera pautada, seqüències 
lògiques bàsiques associades a la programació i al 
pensament computacional.

Resol i construeix seqüències lògiques bàsiques associades 
a la programació i al pensament computacional.

Resol i construeix seqüències lògiques de nivell mitjà 
associades a la programació i al pensament computacional.

Resol i construeix seqüències lògiques de nivell avançat 
associades a la programació i al pensament computacional.

Creacions És capaç de fer creacions artístiques bàsiques, de forma 
pautada i amb les aplicacions indicades.  

És capaç de fer creacions artístiques bàsiques, de forma 
autònoma i amb les aplicacions indicades.  

És capaç de fer creacions artístiques de dificultat mitjana 
amb les aplicacions indicades.  

És capaç de fer creacions artístiques de dificultat mitjana 
amb diferents aplicacions relacionades.  

És capaç de fer creacions artístiques de dificultat avançada.  

Producció Té estratègies bàsiques de producció oral: compensació, 
fórmules d’inici, manteniment i finalització del text oral.

Té estratègies estàndards de producció oral: compensació, 
fórmules d’inici, manteniment i finalització del text oral.

Té estratègies avançades de producció oral: compensació, 
fórmules d’inici, manteniment i finalització del text oral.

Fabricació digital Identifica els conceptes de fabricació digital (impressores 3D, 
talladores i gravadores làser, talladores de vinil, fresadores, CNC, etc.).
CNC, etc.).

És capaç de fer fabricacions digitals bàsiques, de forma 
pautada i amb les aplicacions indicades.  

És capaç de fer fabricacions digitals bàsiques, de forma 
autònoma i amb les aplicacions indicades.  

És capaç de fer fabricacions digitals de dificultat mitjana 
amb les aplicacions indicades.  

És capaç de fer fabricacions digitals de dificultat mitjana 
amb diferents aplicacions relacionades.    

És capaç de fer fabricacions digitals de dificultat avançada.
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ó Comprovació Ús de recursos digitals (calculadores, GeoGebra, etc.), de 
forma pautada, per fer i comprovar càlculs numèrics bàsics.

Usa recursos digitals (calculadores, GeoGebra, etc.), de 
forma autònoma, per fer i comprovar càlculs numèrics bàsics.

Usa recursos digitals (calculadores, GeoGebra, etc.) per fer i 
comprovar càlculs numèrics de dificultat mitjana.

Fa ús de recursos digitals (calculadores, GeoGebra, etc.) 
perfer i comprovar càlculs numèrics de dificultat avançada.

Té estratègies de comunicació visual i audiovisual, de forma 
pautada i amb les aplicacions indicades.  

Té estratègies de comunicació visual i audiovisual, de forma 
autònoma i amb les aplicacions indicades.  

Té estratègies avançades de comunicació visual i 
audiovisual amb les aplicacions indicades.  

Té estratègies de comunicació visual i audiovisual,  amb 
criteri de coneixement per utilitzar diferents aplicacions 
relacionades.  

Presenta projectes fent ús d’eines multimèdia i programari 
específic a nivell bàsic: simuladors, material interactiu, 
programar i DAO, seguint una pauta i utilitzant les 
aplicacions indicades.

Presenta projectes fent ús d’eines multimèdia i programari 
específic a nivell bàsic: simuladors, material interactiu, 
programar i DAO, utilitzant les aplicacions indicades.

Presenta projectes fent ús d’eines multimèdia i programari 
específic a nivell estàndard: simuladors, material interactiu, 
programar i DAO. Utilitzant les aplicacions indicades.

Presenta projectes fent ús d’eines multimèdia i programari 
específic a nivell avançat: simuladors, material interactiu, 
programar i DAO. 

[C11] Riscos Pren consciència dels riscos associats a l'ús de dispositius 
tecnològics (robatori i/o pèrdua de dades, suplantació d'identitat, programari maliciòs, etc.).
d'identitat, programari maliciòs, etc.).

Pren mesures bàsiques per protegir-se d'atacs, intrusions o 
infeccions que esdevenen a la xarxa.

Pren mesures per protegir-se d'atacs, intrusions o infeccions 
que esdevenen a la xarxa.

Configura mesures de protecció i seguretat de dispositius i 
sistemes digitals, i les actualitza (contrasenyes, bloqueig de pantalla, protecció la comunicació, etc.).
pantalla, protecció la comunicació, etc.).

[C11] Sistemes i dispositius Utilitza mesures bàsiques de protecció i seguretat de 
sistemes (seguretat de les comunicacions) i dispositius digitals (contrasenyes, bloqueig de pantalla, etc.).
digitals (contrasenyes, bloqueig de pantalla, etc.).

Configura mesures de protecció i seguretat de dispositius i 
sistemes digitals, i les actualitza (contrasenyes, bloqueig de pantalla, protecció la comunicació, etc.).
pantalla, protecció la comunicació, etc.).

Pren mesures preventives per evitar la descàrrega i l'accés de 
programes maliciosos als dispositius digitals. Fa actualitzacions del sistema operatiu, programes i/o aplicacions de forma periòdica.
actualitzacions del sistema operatiu, programes i/o aplicacions de forma periòdica.
de forma periòdica.

Protegeix arxius i continguts digitals per evitar accessos no 
autoritzats a terceres persones.

[C11] Dades personals Pren consciència de quines dades personals es proporcionen 
en serveis en línia i de la conveniència de fer-ho en cada cas de forma pautada.
de forma pautada.

Pren consciència de quines dades personals es proporcionen 
en serveis en línia i de la conveniència de fer-ho en cada cas.

Accepta o rebutja de forma conscient les condicions d'ús i les 
polítiques de dades personals dels serveis en línia que utilitza.

Utilitza adequadament les opcions de privacitat de les 
aplicacions per protegir les seves dades personals.

Detecta i actua en casos de suplantació d’identitat en 
missatges electrònics i entorns digitals.
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al [C11] Drets d'autor i llicències Identifica i cita les fonts. Coneix els drets d’autor i les llicències de les produccions 
utilitzades. 

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font.

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font, i la data de 
l'última consulta.

Genera els drets Creative Commons de les seves 
produccions.
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l [C11] Identitat personal Pren accions, de manera pautada, per construir la seva 
identitat a internet.

Pren accions, de manera pautada, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que es publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera autònoma, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que es publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera sistemàtica, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Fa ús d'estratègies, de manera pautada, per preservar la seva 
identitat (ús d’avatars, gestió de diversos comptes de correu, acceptar amistats, etc.).
acceptar amistats, etc.).

Fa ús d'estratègies, de manera autònoma, per preservar la 
seva identitat (ús d’avatars, gestió de diversos comptes de correu, acceptar amistats, etc.).
correu, acceptar amistats, etc.).
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CREACIÓ DE CONEIXEMENT
Competència 5. Construir nou 
coneixement personal mitjançant 
estratègies de tractament de la informació 
amb el suport d’aplicacions digitals.

Gradació en tres nivells d'adquisició al final de l'ESO
5.1. Organitzar i construir nou coneixement tot utilitzant instruments digitals genèrics.
5.2. Organitzar i construir nou coneixement tot utilitzant instruments digitals específics, mitjançant les seves opcions bàsiques.
5.3. Organitzar i construir nou coneixement combinant diversos instruments digitals i emprant les opcions estàndards d’instruments específics.
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Comunicació. Llenguatges visual 
i audiovisual. Presentacions

* Atès el caràcter transversal de la competència 11 [C11], també apareixen els indicadors que són rellevants en la competència que estem treballant.



 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4  Nivell 5  Nivell 6

Localització, identificació i 
utilització

Adopta, de manera pautada, un entorn digital personal 
d’aprenentatge.

Configura, de manera pautada, el seu entorn digital 
personal d’aprenentatge.

Configura, de manera autònoma, el seu entorn personal 
d’aprenentatge.

Configura, de manera autònoma i amb criteri propi, el seu 
entorn personal d’aprenentatge.

Organització i categorització Organitza i categoritza, de manera pautada, l’entorn 
personal d’aprenentatge.

Organitza i categoritza, de manera autònoma, l’entorn 
personal d’aprenentatge seguint unes pautes de tria.

Organitza i categoritza, de manera autònoma i amb criteri 
propi, l’entorn personal d’aprenentatge.

Integració i creació Registra i organitza en l’EPA, de manera pautada, el seu 
dossier personal d’aprenentatge.

Registra i organitza en l’EPA, de manera pautada, el seu 
dossier personal d’aprenentatge, així com aplicacions 
bàsiques de cerca, comunicació i creació.

Registra i organitza en l’EPA, de manera autònoma, el seu 
dossier personal d’aprenentatge, així com aplicacions 
bàsiques de cerca, comunicació i creació.

Registra i organitza en l’EPA el seu dossier personal 
d’aprenentatge amb marcadors i recursos diversos, així com 
aplicacions bàsiques i avançades de cerca, comunicació i 
creació.

Comunicació L’alumne o alumna, de manera pautada, manté actualitzat 
el seu entorn personal d’aprenentatge.

L’alumne o alumna manté actualitzat el seu entorn personal 
d’aprenentatge de manera autònoma.

L’alumne o alumna manté actualitzat el seu entorn personal 
d’aprenentatge, de manera autònoma, amb coherència 
interna.

Presentació Utilitza programari i recursos informàtics (processadors de 
text, presentacions multimèdia, fulls de càlcul) genèrics per 
presentar la informació.

Utilitza programari i recursos informàtics diversos (mapes 
conceptuals, vídeos, línies del temps, etc.) en funció de la 
informació a presentar.

Utilitza programari i recursos informàtics diversos (mapes 
conceptuals, vídeos, línies del temps, etc.) en funció de la 
informació a presentar i en selecciona el més adient.

Enllaços S'ajuda d'algun enllaç que apunta a llocs fidedignes. S'ajuda de força enllaços que apunten a llocs fidedignes, 
actualitzats i d'alta qualitat. 

S'ajuda d'enllaços que majoritàriament apunten a llocs 
fidedignes, actualitzats i d'alta qualitat. 

Utilitza enllaços que apunten a llocs fidedignes, actualitzats 
i d'alta qualitat. 
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al [C11] Drets d'autor i llicències Identifica i cita les fonts. Coneix els drets d’autor i les llicències de les produccions 
utilitzades. 

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font.

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor, la font, i la data de 
l'última consulta.

Genera els drets Creative Commons de les seves 
produccions.
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l [C11] Identitat personal Pren accions, de manera pautada, per construir la seva 
identitat a internet.

Pren accions, de manera pautada, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera autònoma, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera sistemàtica, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Fa ús d'estratègies, de manera pautada, per preservar la seva 
identitat (ús d’avatars, gestió de diversos comptes de correu, acceptar amistats, etc.).
acceptar amistats, etc.).

Fa ús d'estratègies, de manera autònoma, per preservar la 
seva identitat (ús d’avatars, gestió de diversos comptes de correu, acceptar amistats, etc.).
correu, acceptar amistats, etc.).

PLE
Competència 6. Organitzar i utilitzar un 
entorn personal de treball i aprenentatge 
amb eines digitals per desenvolupar-se en 
la societat del coneixement.

Gradació en tres nivells d'adquisició al final de l'ESO
6.1. Organitzar i usar, de manera pautada, un entorn personal d’aprenentatge, que inclogui el dossier personal d’aprenentatge, utilitzant aplicacions bàsiques de cerca i creació, i de comunicació.
6.2. Organitzar i usar, de manera autònoma, un entorn personal d’aprenentatge, que inclogui el dossier personal d’aprenentatge, utilitzant aplicacions bàsiques de cerca i creació i, amb l’ajut d’un tutorial, realitzar sistemes d’intercanvi de comunicació.
6.3. Organitzar, usar i configurar, de manera autònoma amb criteri propi, un entorn personal d’aprenentatge, que inclogui el dossier personal d’aprenentatge, utilitzant aplicacions avançades de cerca, i aplicacions estàndards de creació i de sistemes d’intercanvi de comunicació. 
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* Atès el caràcter transversal de la competència 11 [C11], també apareixen els indicadors que són rellevants en la competència que estem treballant.



 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4  Nivell 5  Nivell 6
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ar Creació, comunicació i publicació Utilitza el correu electrònic per enviar, respondre i reenviar 
correus per comunicar-se de forma asíncrona.

Adjunta arxius als missatges de correu electrònic que envia. Selecciona el camp amb còpia (CC) o còpia oculta (CCO) 
per enviar missatges de correu electrònic.

Etiqueta i organitza, de forma manual, els correus 
electrònics en carpetes.

Etiqueta i organitza, amb filtres, els correus electrònics en 
carpetes.

Utilitza serveis associats del correu electrònic, com ara les 
alertes i la sindicació de continguts.

Gestió i adequació del 
programari a utilitzar

Utilitza els serveis de missatgeria instantània (xats, 
missatgeria instantània, videconferència, etc.) per comunicar-se de forma síncrona.
se de forma síncrona.

Utilitza els serveis de missatgeria instantània (xats, 
missatgeria instantània, videconferència, etc.) per comunicar-se de forma síncrona i en configura les funcionalitats bàsiques (notificacions, missatges d'estat, imatges de perfil, càmera i micròfon, etc.) 
se de forma síncrona i en configura les funcionalitats bàsiques (notificacions, missatges d'estat, imatges de perfil, càmera i micròfon, etc.) 
(notificacions, missatges d'estat, imatges de perfil, càmera i micròfon, etc.) 
micròfon, etc.) 

Gestiona els serveis de missatgeria instantània (xats, 
missatgeria instantània, videconferència, etc.) per comunicar-se de forma síncrona i en configura les funcionalitats bàsiques (notificacions, missatges d'estat, imatges de perfil, càmera i micròfon, etc.) 
se de forma síncrona i en configura les funcionalitats bàsiques (notificacions, missatges d'estat, imatges de perfil, càmera i micròfon, etc.) 
(notificacions, missatges d'estat, imatges de perfil, càmera i micròfon, etc.) 
micròfon, etc.) 

Organitza i gestiona els serveis de missatgeria instantània 
(xats, missatgeria instantània, videconferència, etc.) per comunicar-se de forma síncrona i en configura les funcionalitats bàsiques (notificacions, missatges d'estat, imatges de perfil, càmera i micròfon, etc.) 
comunicar-se de forma síncrona i en configura les funcionalitats bàsiques (notificacions, missatges d'estat, imatges de perfil, càmera i micròfon, etc.) 
funcionalitats bàsiques (notificacions, missatges d'estat, imatges de perfil, càmera i micròfon, etc.) 
imatges de perfil, càmera i micròfon, etc.) 

Interacciona aplicant les eines més adequades de 
comunicació (síncrona o asíncrona) i algunes de les seves funcionalitats avançades (grups d'usuaris, grups de difusió, grups de correu, llistes de distribució, reunions en línia, etc.).
funcionalitats avançades (grups d'usuaris, grups de difusió, grups de correu, llistes de distribució, reunions en línia, etc.).
grups de correu, llistes de distribució, reunions en línia, etc.).

Interacciona aplicant les eines més adequades de 
comunicació (síncrona o asíncrona) i les seves funcionalitats avançades (grups d'usuaris, grups de difusió, grups de correu, llistes de distribució, reunions en línia, etc.) de manera eficaç.
avançades (grups d'usuaris, grups de difusió, grups de correu, llistes de distribució, reunions en línia, etc.) de manera eficaç.
llistes de distribució, reunions en línia, etc.) de manera eficaç.

Programari utilitzat Identifica i utilitza, de manera pautada, el canal digital i el 
codi adequat al propòsit de la comunicació. Eines: correu 
electrònic, fòrums, calendaris digitals, documents compartits, 
xarxes socials, etc.

Identifica i utilitza el canal digital i el codi adequat al propòsit 
de la comunicació.

Identifica, tria i utilitza amb criteri propi el canal digital i el 
codi adequat al propòsit de la comunicació.

Treball col·laboratiu Utilitza, de manera pautada, diferents recursos per fer 
tasques col·laboratives.

Utilitza, de manera autònoma, diferents recursos per fer 
tasques col·laboratives.

Utilitza, de manera autònoma, diferents recursos per 
planificar i gestionar tasques col·laboratives.

Gestiona diferents recursos per planificar i gestionar  
tasques col·laboratives.

Participació. Normes de cortesia 
a la xarxa.

Participa en comunitats digitals (xarxes socials, blogs, wikis, 
fòrums, etc.) de manera responsable.

Participa en comunitats digitals (xarxes socials, blogs, wikis, 
fòrums, etc.), i deixa comentaris en intervencions creades per altres, de manera responsable.
altres, de manera responsable.

Col·labora en la creació i publicació d'arxius diversos en 
comunitats digitals (xarxes socials, blogs, wikis, fòrums, etc.) i comenta en publicacions creades per altres, de manera responsable.
comenta en publicacions creades per altres, de manera responsable.
responsable.

Col·labora en la creació i publicació d'arxius diversos en 
comunitats digitals (xarxes socials, blogs, wikis, fòrums, etc.), els interrelaciona amb altres creacions pròpies a la xarxa i deixa comentaris en publicacions creades per altres.
els interrelaciona amb altres creacions pròpies a la xarxa i deixa comentaris en publicacions creades per altres.
deixa comentaris en publicacions creades per altres.

Visibilitat, reputació, gestió de la 
privacitat pública i aliena.

Gestiona, de manera pautada, la seva identitat digital en 
comunitats digitals, i hi participa.

Gestiona, de manera pautada, la seva identitat digital en 
comunitats digitals, i hi participa.

Gestiona, de manera pautada, la seva identitat digital en 
comunitats digitals, i hi participa.

Gestiona la seva identitat digital en comunitats digitals i hi 
crea i hi gestiona grups.

[C11] Riscos Pren consciència dels riscos associats a l'ús de dispositius 
tecnològics (robatori i/o pèrdua de dades, suplantació d'identitat, programari maliciós, etc.).
d'identitat, programari maliciós, etc.).

Pren mesures bàsiques per protegir-se d'atacs, intrusions o 
infeccions que esdevenen a la xarxa.

Pren mesures per protegir-se d'atacs, intrusions o infeccions 
que esdevenen a la xarxa.

Configura mesures de protecció i seguretat de dispositius i 
sistemes digitals, i les actualitza (contrasenyes, bloqueig de pantalla, protecció de la comunicació, etc.)
pantalla, protecció de la comunicació, etc.)

[C11] Dades Crea, recupera i gestiona, de manera pautada, còpies de 
seguretat en espais fixos o virtuals. 

Crea, recupera i gestiona, de manera autònoma, còpies de 
seguretat en espais fixos o virtuals. 

Crea, recupera i gestiona, de manera sistemàtica, còpies de 
seguretat xifrades en espais fixos o virtuals.

Utilitza, de manera pautada, eines i tècniques de seguretat 
per protegir i reparar els dispositius digitals davant les 
amenaces de la xarxa.

Utilitza, de manera autònoma, eines i tècniques de 
seguretat per protegir i reparar els dispositius digitals davant 
les amenaces de la xarxa.

Utilitza, de manera sistemàtica, eines i tècniques de 
seguretat per protegir i reparar els dispositius digitals davant 
les amenaces de la xarxa.

[C11] Dades personals Pren consciència de quines dades personals es proporcionen 
en serveis en línia i de la conveniència de fer-ho en cada cas de forma pautada.
de forma pautada.

Pren consciència de quines dades personals es proporcionen 
en serveis en línia i de la conveniència de fer-ho en cada cas.

Accepta o rebutja de forma conscient les condicions d'ús i les 
polítiques de dades personals dels serveis en línia que utilitza.

Utilitza adequadament les opcions de privacitat de les 
aplicacions per protegir les seves dades personals.

Detecta i actua en casos de suplantació d’identitat en 
missatges electrònics i entorns digitals.
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al [C11] Drets d'autor i llicències Identifica i cita les fonts. Coneix els drets d’autor i les llicències de les produccions 
utilitzades. 

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font.

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font, i la data de 
l'última consulta.

Genera els drets Creative Commons de les seves 
produccions.
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l [C11] Identitat personal Pren accions, de manera pautada, per construir la seva 
identitat a internet.

Pren accions, de manera pautada, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera autònoma, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera sistemàtica, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Fa ús d'estratègies, de manera pautada, per preservar la seva 
identitat (ús d’avatars, gestió de diversos comptes de correu, acceptar amistats, etc.).
acceptar amistats, etc.).

Fa ús d'estratègies, de manera autònoma, per preservar la 
identitat (ús d’avatars, gestió de diversos comptes de correu, acceptar amistats, etc.).
acceptar amistats, etc.).

* Atès el caràcter transversal de la competència 11 [C11], també apareixen els indicadors que són rellevants en la competència que estem treballant.

XARXES SOCIALS
Competència 7. Participar en entorns de 
comunicació interpersonal i publicacions 
virtuals per compartir informació.

Gradació en tres nivells d'adquisició al final de l'ESO
7.1. Comunicar-se i publicar a través dels sistemes digitals de comunicació més habituals.
7.2. Gestionar sistemes comunicatius interpersonals per comunicar-se i publicar-hi amb criteris d’adequació.
7.3. Organitzar i gestionar sistemes comunicatius interpersonals per comunicar-se i publicar-hi amb criteris d’adequació.
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 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4  Nivell 5  Nivell 6

Programari a utilitzar Identifica, de manera pautada, el programari per fer tasques 
de treball col·laboratiu.

Identifica el programari per fer tasques relacionades amb el 
treball col·laboratiu.

Identifica i combina, si escau, el programari per fer tasques 
relacionades amb el treball col·laboratiu.

Ús del programari Utilitza, de manera pautada, les funcions bàsiques del 
programari més adequades per fer tasques relacionades 
amb el treball col·laboratiu.

Utilitza, de manera pautada, les funcions estàndards del 
programari per fer tasques relacionades amb el treball 
col·laboratiu.

Utilitza les funcions més adequades del programari per fer 
tasques relacionades amb el treball col·laboratiu.

Utilitza i configura alguna de les funcions del programari 
més adequat per fer tasques relacionades amb el treball 
col·laboratiu.

Utilitza i configura la major part de les funcions del 
programari més adequat per fer tasques relacionades amb 
el treball col·laboratiu.

Integració de fitxers multimèdia Integra fitxers multimèdia bàsics per al treball col·laboratiu. Integra fitxers multimèdia diversos a una producció 
compartida per generar hipertextos senzills.

Mostra capacitat de fer creacions multimodals de forma 
col·laborativa.

Mostra capacitat de fer creacions multimodals de forma 
col·laborativa i gestionar, en grup, la seva publicació.

Mostra capacitat de fer creacions multimodals de forma 
col·laborativa i gestionar, en grup, la seva publicació i, si 
escau, un sistema de retroalimentació (feedback) amb 
l’entorn.

Ús del llenguatge Coneix i aplica els acords de cortesia i de registres propis de 
les aplicacions col·laboratives, de manera pautada.

Coneix i aplica els acords de cortesia i de registres propis de 
les aplicacions col·laboratives amb certa autonomia.

Coneix i aplica els acords de cortesia i de registres propis de 
les aplicacions col·laboratives.

Coneix i aplica molt correctament els acords de cortesia i de 
registres propis de les aplicacions col·laboratives.

Coneix i aplica els acords de cortesia i de registres propis de 
les aplicacions col·laboratives i en reconeix els mals usos.

Participació en el treball Participa de manera pautada en el debat, tot respectant els 
diferents fils de conversa.

Participa en el debat tot respectant els diferents fils de 
conversa amb certa autonomia.

Participa, de manera autònoma, en el debat tot respectant 
els diferents fils de conversa.

Participa àgilment en el debat tot respectant els diferents fils 
de conversa.

Participa àgilment en el debat tot respectant els diferents fils 
de conversa i obrint-ne de nous quan és pertinent.

Entorn col·laboratiu Utilitza l'entorn col·laboratiu de forma bàsica, afegint textos i 
entrades simples.

Treballa bé en l'entorn col·laboratiu, tot afegint textos i 
entrades.

Treballa àgilment en l'entorn col·laboratiu, tot afegint textos i 
entrades.

Mostra cert domini de l'entorn col·laboratiu i del seu ús per 
afegir textos, entrades i comentaris.

Domina l'entorn col·laboratiu, així com les opcions per afegir 
noves entrades i per fer comentaris en entrades ja creades.

Permisos de col·laboració Identifica a nivell bàsic els permisos de compartició dels 
documents en línia. 

Resol a nivell bàsic els permisos de compartició dels 
documents en línia. 

Resol correctament els permisos de compartició dels 
documents en línia. 

Gestiona bé els permisos de compartició dels documents en 
línia. 

Domina els permisos de compartició dels documents en 
línia: selecció de l'usuari amb qui compartir, així com els 
drets de visualització i/o escriptura de forma correcta.

Calendari Respecta el calendari establert. Respecta el calendari establert i en fomenta el compliment. Respecta el calendari establert i mira d'ajudar els companys 
a complir els terminis.

[C11] Riscos Pren consciència dels riscos associats a l'ús de dispositius 
tecnològics (robatori i/o pèrdua de dades, suplantació d'identitat, programari maliciòs, etc.).
d'identitat, programari maliciòs, etc.).

Pren mesures bàsiques per protegir-se d'atacs, intrusions o 
infeccions que esdevenen a la xarxa.

Pren mesures per protegir-se d'atacs, intrusions o infeccions 
que esdevenen a la xarxa.

Configura mesures de protecció i seguretat de dispositius i 
sistemes digitals, i les actualitza (contrasenyes, bloqueig de pantalla, protecció de la comunicació, etc.).
pantalla, protecció de la comunicació, etc.).

[C11] Dades Crea, recupera i gestiona, de manera pautada, còpies de 
seguretat en espais fixos o virtuals. 

Crea, recupera i gestiona, de manera autònoma, còpies de 
seguretat en espais fixos o virtuals. 

Crea, recupera i gestiona, de manera sistemàtica, còpies de 
seguretat xifrades en espais fixos o virtuals.

Utilitza, de manera pautada, eines i tècniques de seguretat 
per protegir i reparar els dispositius digitals davant les 
amenaces de la xarxa.

Utilitza, de manera autònoma, eines i tècniques de 
seguretat per protegir i reparar els dispositius digitals davant 
les amenaces de la xarxa.

Utilitza, de manera sistemàtica, eines i tècniques de 
seguretat per protegir i reparar els dispositius digitals davant 
les amenaces de la xarxa.

[C11] Accés Protegeix els seus arxius amb una contrasenya segons el seu 
contingut i les condicions d'ús, de forma pautada.

Protegeix els seus arxius amb una contrasenya segons el 
contingut i les condicions d'ús, de forma autònoma.

Utilitza diferents nivells d'accés als arxius (públics/privats) i els 
protegeix amb una contrasenya segons el contingut i les condicions d'ús.
condicions d'ús.

[C11] Sistemes i dispositius Utilitza mesures bàsiques de protecció i seguretat de 
sistemes (seguretat de les comunicacions) i dispositius digitals (contrasenyes, bloqueig de pantalla, etc.).
digitals (contrasenyes, bloqueig de pantalla, etc.).

Configura mesures de protecció i seguretat de dispositius i 
sistemes digitals, i les actualitza (contrasenyes, bloqueig de pantalla, protecció de la comunicació, etc.).
pantalla, protecció de la comunicació, etc.).

Pren mesures preventives per evitar la descàrrega i l'accés de 
programes maliciosos als dispositius digitals. Fa actualitzacions del sistema operatiu, programes i/o aplicacions de forma periòdica.
actualitzacions del sistema operatiu, programes i/o aplicacions de forma periòdica.
de forma periòdica.

Protegeix arxius i continguts digitals per evitar accessos no 
autoritzats a terceres persones.
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al [C11] Drets d'autor i llicències Identifica i cita les fonts. Coneix els drets d’autor i les llicències de les produccions 
utilitzades. 

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font.

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font, i la data de 
l'última consulta.

Genera els drets Creative Commons de les seves 
produccions.
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l [C11] Identitat personal Pren accions, de manera pautada, per construir la seva 
identitat a internet.

Pren accions, de manera pautada, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera autònoma, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera sistemàtica, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Fa ús d'estratègies, de manera pautada, per preservar la seva 
identitat (ús d’avatars, gestió de diversos comptes de correu, acceptar amistats, etc.).
acceptar amistats, etc.).

Fa ús d'estratègies, de manera autònoma, per preservar la 
seva identitat (ús d’avatars, gestió de diversos comptes de correu, acceptar amistats, etc.).
correu, acceptar amistats, etc.).
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*Atès el caràcter transversal de la competència 11 [C11], també apareixen els indicadors que són rellevants en la competència que estem treballant.

TREBALL COL·LABORATIU
Competència 8. Dur a terme activitats en 
grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de 
treball col·laboratius.

Gradació en tres nivells d'adquisició al final de l'ESO
8.1. Participar en activitats col·laboratives en entorns virtuals usant les seves funcionalitats bàsiques.
8.2. Participar i desenvolupar activitats col·laboratives tot seleccionant les eines bàsiques més convenients en cada cas.
8.3. Participar, desenvolupar, organitzar i gestionar un entorn de treball col·laboratiu, i realitzar-hi activitats col·laboratives.
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 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4  Nivell 5  Nivell 6

Realització Du a terme la gestió digital, de forma pautada, fent ús de 
portals de navegació lineal on es demanen accions simples.

Du a terme la gestió digital fent ús de portals de navegació 
lineal on es demanen accions simples.

Du a terme la gestió digital fent ús de portals de navegació 
encadenada a partir d’opcions simples, ofertes des del 
mateix entorn.

Du a terme la gestió digital fent ús de portals de navegació 
encadenada fins i tot en portals on es necessiten 
informacions addicionals.

Dades Identifica els diferents tipus de dades que sol·liciten els 
webs de serveis per obtenir la informació desitjada de forma 
pautada.

Identifica els diferents tipus de dades que sol·liciten els 
webs de serveis per obtenir la informació desitjada de forma 
autònoma.

Identifica els diferents tipus de dades que sol·liciten els 
webs de serveis per obtenir la informació desitjada i només 
n'ofereix les segures.

Pagaments Coneix com es fan transaccions electròniques bàsiques de 
forma pautada.

Coneix com es fan transaccions electròniques bàsiques de 
manera segura seguint una pauta.

Coneix com es fan transaccions electròniques, i consulta, si 
cal, aspectes de seguretat.

Obtenció Sap obtenir informació rellevant per al seu tràmit personal, 
de forma pautada, dins de portals de gestió de serveis.

Sap obtenir informació rellevant per al seu tràmit personal 
dins de portals de gestió de serveis.

Sap obtenir informació rellevant per al seu tràmit personal 
dins de portals de gestió de serveis i en fa el seguiment.

Seguiment Fa el seguiment bàsic de la informació dels mitjans amb 
accions directes i de forma pautada.

Fa el seguiment de la informació dels mitjans amb accions 
directes.

Fa el seguiment de la informació dels mitjans amb accions 
directes.

Fa el seguiment de la informació dels mitjans amb 
mecanismes automatitzats.

Fa el seguiment, la gestió i l’emmagatzematge, si escau, de 
la informació dels mitjans amb mecanismes automatitzats.

Notícies enganyoses Identifica i evita, de forma pautada, les notícies enganyoses 
(fake news) o perfils problemàtics (trolls) per mitjans digitals.

Evita les notícies enganyoses (fake news) o perfils 
problemàtics (trolls) per mitjans digitals.

Denuncia notícies enganyoses (fake news) o perfils 
problemàtics (trolls) per mitjans digitals.

Normes Utilitza de forma pautada les normes bàsiques de 
comportament per desenvolupar-se en l’entorn digital (netiquette).
(netiquette).

Utilitza normes bàsiques de comportament per desenvolupar-
se en l’entorn digital (netiquette).

Promou la convivència en l'entorn digital.

Respecte Pren consciència de l’honor i la intimitat personal (privadesa) 
de les altres persones en entorns digitals.

Respecta l’honor i la intimitat personal (privadesa) de les 
altres persones en entorns digitals.

Promou l’honor i la intimitat personal (privadesa) de les 
altres persones en entorns digitals.

CIUTADANIA
Competència 9. Realitzar accions de 
ciutadania i de desenvolupament personal, 
tot utilitzant els recursos digitals propis de 
la societat actual

Gradació en tres nivells d'adquisició al final de l'ESO
9.1. Realitzar accions de gestió digital fent ús de portals de navegació lineal on es demanen accions simples, fer seguiment de la informació de forma directa i tenir cura dels temes relatius a la identitat digital.
9.2. Realitzar accions de gestió digital fent ús de portals de navegació encadenada a partir d’accions simples, fer seguiment automàtic de la informació i tenir cura dels temes relatius a la identitat digital.
9.3. Realitzar tot tipus d’actuacions de gestió digital i utilitzar la diversitat de serveis d’Internet per automatitzar la gestió i fer el seguiment de la informació.
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 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4  Nivell 5  Nivell 6

Distància de visió Manté una distància mínima respecte de les pantalles. Manté una distància confortable respecte de les pantalles. Coneix mesures preventives per tal de respectar la distància 
de visió òptima.

Angle de visió Situa el monitor correctament davant dels ulls. Situa el monitor correctament davant dels ulls, i assegura 
que el cap i el coll estiguin mirant cap endavant.

Coneix mesures preventives per tal d'evitar treballar amb el 
cap i el coll girats cap a un costat.

Il·luminació Ajusta la brillantor del monitor. Coneix mesures preventives per tal d'evitar una fatiga visual. Aplica mesures preventives per tal d'evitar una fatiga visual.

Situacions de risc Analitza l'impacte que pot generar el fet de molestar o ser 
molestat a la xarxa, a través d'una reflexió col·lectiva.

Analitza l'impacte que pot generar el fet de molestar o ser 
molestat a la xarxa, a través d'una reflexió compartida.

Analitza l'impacte que pot generar el fet de molestar o ser 
molestat a la xarxa, a través d'una reflexió individual.

Addiccions Identifica situacions de risc per a la salut associades a l'ús de 
les tecnologies digitals (desconnexió digital, conductes addictives, mal ús o abús).
addictives, mal ús o abús).

Pren consciència dels riscos per a la salut associades a l'ús 
de les tecnologies digitals (desconnexió digital, conductes addictives, mal ús o abús).
addictives, mal ús o abús).

Identifica, coneix i evita situacions de risc per a la salut 
associades a l'ús de les tecnologies digitals. 

Identifica, coneix i evita situacions de risc per a la salut 
associades a l'ús de les tecnologies digitals. Adopta mesures reflexives a aquest respecte.
reflexives a aquest respecte.

Coneix quins són els protocols de prevenció davant de 
situacions de risc per a la salut associades a l'ús de les tecnologies digitals. 
tecnologies digitals. 

Benestar Coneix els principals perills associats a determinats continguts 
digitals (ciberassetjament, ciberassetjament pedòfil [grooming], enviament de missatges sexuals [sexting], violència de gènere digital, etc.).
[grooming], enviament de missatges sexuals [sexting], violència de gènere digital, etc.).
violència de gènere digital, etc.).

Coneix els principals perills associats a determinats continguts 
digitals (ciberassetjament, ciberassetjament pedòfil [grooming], enviament de missatges sexuals [sexting], violència de gènere digital, etc.), i n'evita la propagació.
[grooming], enviament de missatges sexuals [sexting], violència de gènere digital, etc.), i n'evita la propagació.
violència de gènere digital, etc.), i n'evita la propagació.

Actua davant la detecció de continguts perjudicials o de males 
conductes per part d'altres usuaris.

SALUT
Competència 10. Fomentar hàbits d’ús 
saludable de les TIC vinculats a 
l’ergonomia per a la prevenció de riscos.
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 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4  Nivell 5  Nivell 6

Riscos C1, C5, C7, 
C8

Pren consciència dels riscos associats a l'ús de dispositius 
tecnològics (robatori i/o pèrdua de dades, suplantació d'identitat, programari maliciós, etc.).
d'identitat, programari maliciós, etc.).

Pren mesures bàsiques per protegir-se d'atacs, intrusions o 
infeccions que esdevenen a la xarxa.

Pren mesures per protegir-se d'atacs, intrusions o infeccions 
que esdevenen a la xarxa.

Configura mesures de protecció i seguretat de dispositius i 
sistemes digitals, i les actualitza (contrasenyes, bloqueig de pantalla, protecció de la comunicació, etc.).
pantalla, protecció de la comunicació, etc.).

Dades C1, C7, C8 Crea, recupera i gestiona, de manera pautada, còpies de 
seguretat en espais fixos o virtuals. 

Crea, recupera i gestiona, de manera autònoma, còpies de 
seguretat en espais fixos o virtuals. 

Crea, recupera i gestiona, de manera sistemàtica, còpies de 
seguretat xifrades en espais fixos o virtuals.

Utilitza, de manera pautada, eines i tècniques de seguretat 
per protegir i reparar els dispositius digitals davant les 
amenaces de la xarxa.

Utilitza, de manera autònoma, eines i tècniques de 
seguretat per protegir i reparar els dispositius digitals davant 
les amenaces de la xarxa.

Utilitza, de manera sistemàtica, eines i tècniques de 
seguretat per protegir i reparar els dispositius digitals davant 
les amenaces de la xarxa.

Accés C1, C2, C3, 
C8

Protegeix els seus arxius amb una contrasenya segons el 
contingut i les condicions d'ús, de forma pautada.

Protegeix els seus arxius amb una contrasenya segons el  
contingut i les condicions d'ús, de forma autònoma.

Utilitza diferents nivells d'accés als arxius (públics/privats) i els 
protegeix amb una contrasenya segons el contingut i les condicions d'ús.
condicions d'ús.

Sistemes i dispositius C1, C5, C8 Utilitza mesures bàsiques de protecció i seguretat de 
sistemes (seguretat de les comunicacions) i dispositius digitals (contrasenyes, bloqueig de pantalla, etc.).
digitals (contrasenyes, bloqueig de pantalla, etc.).

Configura mesures de protecció i seguretat de dispositius i 
sistemes digitals, i les actualitza (contrasenyes, bloqueig de pantalla, protecció de la comunicació, etc.).
pantalla, protecció de la comunicació, etc.).

Pren mesures preventives per evitar la descàrrega i l'accés de 
programes maliciosos als dispositius digitals. Fa actualitzacions del sistema operatiu, programes i/o aplicacions de forma periòdica.
actualitzacions del sistema operatiu, programes i/o aplicacions de forma periòdica.
de forma periòdica.

Protegeix arxius i continguts digitals per evitar accessos no 
autoritzats a terceres persones.

Dades personals C3, C4, C5, 
C7

Pren consciència de quines dades personals es proporcionen 
en serveis en línia i de la conveniència de fer-ho en cada cas de forma pautada.
de forma pautada.

Pren consciència de quines dades personals es proporcionen 
en serveis en línia i de la conveniència de fer-ho en cada cas.

Accepta o rebutja de forma conscient les condicions d'ús i les 
polítiques de dades personals dels serveis en línia que utilitza.

Utilitza adequadament les opcions de privacitat de les 
aplicacions per protegir les seves dades personals.

Detecta i actua en casos de suplantació d’identitat en 
missatges electrònics i entorns digitals.

Legalitat C1, C3 Descarrega i instal·la aplicacions, de forma legal, sense 
distingir les que són d’ús lliure.

Descarrega i instal·la aplicacions, de forma legal, distingint 
clarament les que són d’ús lliure.

Descarrega i instal·la aplicacions, tenint en compte totes les 
condicions legals d'ús i distingint clarament les que són d’ús lliure.
lliure.

Descarrega i instal·la aplicacions, tenint en compte totes les 
condicions legals d'ús i distingint clarament les que són d’ús lliure.
lliure.

Sostenibilitat C1 Reflexiona i analitza les conseqüències de la substitució de 
dispositius i els consums energètics innecessaris, a partir 
d'una reflexió col·lectiva.

Reflexiona i analitza les conseqüències de la substitució de 
dispositius i els consums energètics innecessaris, a partir 
d'una reflexió compartida.

Reflexiona i analitza les conseqüències de la substitució de 
dispositius i els consums energètics innecessaris, a partir 
d'una reflexió individual.

Promou la reutilització i el reciclatge de dispositius, consum 
eficient, estalvi energètic, etc.

Drets d'autor i llicències C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, 
C8

Identifica i cita les fonts. Coneix els drets d’autor i les llicències de les produccions 
utilitzades. 

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font.

Té en compte quines llicències tenen les produccions 
utilitzades per fer-ne canvis. Referencia les produccions 
pròpies i alienes indicant-ne l'autor i la font, i la data de 
l'última consulta.

Genera els drets Creative Commons de les seves 
produccions.

Genera els drets Creative Commons de les seves 
produccions.

Ètica C3 Fa cerques estàndards de produccions audiovisuals lliures 
de drets.

Fa cerques avançades de produccions audiovisuals lliures 
de drets.
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l Identitat personal C1, C5, C6, 
C7, C8

Pren accions, de manera pautada, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera autònoma, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Pren accions, de manera sistemàtica, per construir la seva 
identitat a internet i per analitzar l'impacte que genera el 
que s'hi publica sobre ell/ella.

Fa ús d'estratègies, de manera pautada, per preservar la seva 
identitat (ús d’avatars, gestió de diversos comptes de correu, acceptar amistats, etc.).
acceptar amistats, etc.).

Fa ús d'estratègies a l'hora de crear i preservar la seva 
identitat a la xarxa.

Fa ús d'estratègies a l'hora de crear i preservar la seva 
identitat a la xarxa.

*Atès el caràcter transversal de la competència 11 [C11] i la necessitat d'interrelacionar-la amb la resta de competències digitals, s'especifica des de quina competència es treballa cada indicador. 

ÈTICA I SEGURETAT
Competència 11. Actuar de forma crítica i 
responsable en l’ús de les TIC, tot 
considerant aspectes ètics, legals, de 
seguretat, de sostenibilitat i d’identitat 
digital.

On es 
treballa? (*)
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