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INTRODUCCIÓ 

El present document és un recull que intenta sintetitzar l’aplicació o el desplegament de 

la competència digital o cultura digital a l’Institut Vila-seca. 

La 1ª part del document és un breu resum del significat de la cultura digital, és a dir, les 

competències bàsiques de l’àmbit digital, les dimensions tractades en aquest àmbit, i la 

relació entre les competències i les matèries. 

Us recomanem la lectura dels documents següents en cas d’ampliació o aclariment de 

termes: 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/ 

basats en el Decret          D  C n m       – 28.8.2015. 

La 2ª part és un resum de les competències que cada àmbit curricular ha de tenir en 

compte a l’hora d’avaluar la competència digital de l’alumnat d’ES  i els continguts 

claus que el decret contempla. El professorat de cada departament haurà de tenir en 

compte aquests continguts i el grau d’assoliment de cadascun dels alumnes a l’avaluació 

del seu alumnat. 

La 3ª part és la concreció de les eines i les aplicacions que s’empraran en cada matèria i 

curs al nostre institut. La concreció estarà elaborada per cada departament didàctic i es 

revisarà cada inici de curs. 

Es determinarà com i què i el seu ús en determinats moments del procés educatiu de 

l’alumnat. Aquest document és presentarà per cursos i matèries ja que totes són 

responsables de l’aplicació d’aquesta competència transversal a classe. 

  

 

Les tecnologies digitals ofereixen múltiples recursos per a l'acció 

didàctica i per a l'aprenentatge dels alumnes. Són un element de 

motivació i de dinamització per a l'adquisició de les competències 

bàsiques, en especial les de l'àmbit digital, i de canvi i millora en els 

processos d’ensenyament i d'aprenentatge, per la qual cosa 

esdevenen tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC). 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/
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1ª part 

COMP                                      

Desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit digital implica, d’una banda, que les 

competències associades al domini instrumental de les tecnologies digitals s’han de 

treballar de forma transversal a totes les matèries del curr culum  Per aquest motiu, 

s’han incorporat referències a l’àmbit digital en els continguts clau i els continguts per 

cursos de les di erents matèries comunes i optatives de l’etapa   

D’altra banda, les competències digitals requerei en continguts d’aprenentatge 

estretament relacionats amb algunes matèries   

 inalment, cal tenir en compte, a més, que l’adquisició de les competències digitals va 

associada a maneres espec  iques de treballar, ensen ar i aprendre, és a dir, a elements 

del matei  conte t d’aprenentatge  En aquest sentit, cal tenir en compte que els entorns 

digitals afavoreixen el treball col·laboratiu dels alumnes, fet que permet crear i 

compartir coneixement fent-los protagonistes del seu aprenentatge.  

La re le ió cr tica i l’ s responsable i ètic de les tecnologies digitals han d’estar sempre 

present en els aspectes esmentats  Des dels centres educatius cal donar criteris i 

 omentar hàbits de bon  s entre tots els membres de la comunitat educativa  Els alumnes 

són usuaris tecnol gics  reqüents, per la qual cosa han de conèi er com preservar els 

drets  onamentals i aconseguir-ne el mà im potencial per a la seva  ormació personal i 

acadèmica   

Les competències digitals s’han estructurat en quatre dimensions, interrelacionades: 

 “instruments i aplicacions”: la capacitat d’utilitzar amb autonomia i de manera 

e ica  i e icient els diversos dispositius digitals i les aplicacions que s’hi puguin 

incorporar 

 “tractament de la in ormaci  i organit aci  dels entorns de treball i 

aprenentatge”: les capacitats relacionades amb la cerca i selecció d’in ormació, 

la seva trans ormació en conei ement i l’organització dels entorns personals 

digitals d’aprenentatge on emmagatzemar i treballar la in ormació   

 “comunicaci  interpersonal i col la oraci ”: les capacitats de comunicar i 

treballar de  orma col laborativa i a través de la  ar a 

 “ciutadania,    its, ci isme i identitat digital”, té com a ob ectiu preparar 

l’alumne per tal que esdevingui un ciutadà competent i responsable en l’ s dels 

recursos digitals.  

Cada competència té associats uns continguts clau que poden ser treballats des de 

qualsevol matèria i que, amb freqüència, poden pertànyer a més d’una competència. 

 inalment, s’ha establert una gradació  de cada competència en tres nivells. Els criteris 
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emprats per fer la gradació  estan relacionats amb la complexitat de les aplicacions, les 

estratègies emprades i els nivells d’abstracció  necessaris per al seu desplegament. Els 

tres nivells van des de l’assoliment fins a l’e cel lència, tenint en compte que cada 

nivell comporta l’assoliment de l’anterior  

A les següents pàgines d’aquest document us presentem un seguit de  igures i grà ics 

per tal de poder ajudar-vos en la comprensió i la posada en marxa de la competència 

digital a l’ES   En primer lloc us presentem les relacions que es poden establir entre les 

quatre dimensions que us hem presentat a aquest document. La segona imatge permet 

veure la relació que trobarem entre els continguts clau de l’àmbit digital amb cadascun 

dels altres àmbits curriculars que con ormen el curr culum de l’ES    

A continuació, i amb la idea de  acilitar la cerca de recursos i d’eines per dur a terme la 

competència digital, us presentem una taula on es poden veure els diferents portals de 

re erència que proposa el Departament d’Educació de la  eneralitat de Catalun a  El 

pro essorat podrà consultar aquests portals de re erència del departament d’educació on 

trobarà e emples de l’aplicació de la competència digital a classe d’ES . 

A la pàgina de l’XTEC, on apareix tota la documentació, i de la que han estat extrets 

tots aquests gràfics, també hi trobarà exemples de tot tipus. A continuació us escrivim 

l’enlla  per tal de poder accedir a aquest document:  

 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/

competencies-basiques/eso/eso-ambit-digital.pdf 

   

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-ambit-digital.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-ambit-digital.pdf
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REPRESENTACIÓ DE LES RELACIONS ENTRE DIMENSIONS 
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2ª part 

LES MATÈRIES PER ÀMBITS EN ELS DIFERENTS CURSOS 

El professor de cada matèria ha de proposar per a cada alumne una qualificació de final 

de curs que ha d'anar acompanyada de comentaris que han de fer referència als criteris 

d'avaluació i a les competències o dimensions. Les qualificacions les valorarem segons 

el grau d’assoliment de les competències. 

Les matèries de l’ES  i àmbits als quals pertan en segons els cursos són: 

 

1r ESO 

 Àmbit lingüístic (llengua castellana, llengua catalana, llengua estrangera) 

 Àmbit matemàtic (matemàtiques) 

 Àmbit cientificotecnològic (CN biologia i geologia, tecnologia) 

 Àmbit social (ciències socials) 

 Àmbit artístic (música, visual i plàstica) 

 Àmbit d’educació   sica (educació   sica) 

 Àmbit de cultura i valors (cultura i valors ètics, religió) 

 Àmbit digital (avaluat per tots, es compartirà un full excel) 

 Àmbit personal i social (avaluat pel tutor/a del grup)  

 Els professors/es de les matèries optatives avaluaran la seva optativa apart, en 

una altra columna  A l’acta d’avaluació  ormen part de l’apartat “Altres”  

 

2n ESO 

 Àmbit lingüístic (llengua castellana, llengua catalana, llengua estrangera) 

 Àmbit matemàtic (matemàtiques) 

 Àmbit cientificotecnològic (CN física i química, tecnologia) 

 Àmbit social (ciències socials) 

 Àmbit artístic (música) 

 Àmbit d’educació   sica (educació   sica) 

 Àmbit de cultura i valors (cultura i valors ètics, religió) 

 Àmbit digital (avaluat per tots, es compartirà un full excel) 

 Àmbit personal i social (avaluat pel tutor/a del grup)  

 Els professors/es de les matèries optatives avaluaran la seva optativa apart, en 

una altra columna  A l’acta d’avaluació  ormen part de l’apartat “Altres”  
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3r ESO 

 Àmbit lingüístic (llengua castellana, llengua catalana, llengua estrangera) 

 Àmbit matemàtic (matemàtiques) 

 Àmbit cientificotecnològic (CN biologia i geologia, CN física i química, 

tecnologia) 

 Àmbit social (ciències socials) 

 Àmbit artístic (visual i plàstica) 

 Àmbit d’educació   sica (educació   sica) 

 Àmbit de cultura i valors (cultura i valors ètics, religió) 

 Àmbit digital (avaluat per tots, es compartirà un full excel) 

 Àmbit personal i social (avaluat pel tutor/a del grup)  

 Els professors/es de les matèries optatives avaluaran la seva optativa apart, en 

una altra columna  A l’acta d’avaluació  ormen part de l’apartat “Altres”  

 

4t ESO 

 Àmbit lingüístic (llengua castellana, llengua catalana, llengües estrangeres, llatí) 

 Àmbit matemàtic (matemàtiques) 

 Àmbit cientificotecnològic (biologia i geologia,  física i química, tecnologia, 

ciències aplicades a l’activitat pro essional, TIC (in ormàtica), cultura cient  ica) 

 Àmbit social (ciències socials, economia, emprenedoria, cultura clàssica) 

 Àmbit artístic (música, visual i plàstica, arts escèniques i dansa) 

 Àmbit d’educació   sica (educació   sica) 

 Àmbit de cultura i valors (cultura i valors ètics, religió, filosofia) 

 Àmbit digital (avaluat per tots, es compartirà un full excel) 

 Àmbit personal i social (avaluat pel tutor/a del grup)  
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 V      Ó                     

Per l’avaluació  inal ordinària compartirem un document excel on el professorat haurà 

d’avaluar la competència digital de cada l’alumne en la seva matèria  

ÀMBIT LINGÜÍSTIC   

Competències de l’àmbit digital  

La competència o competències que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar els 

alumnes en cada matèria és la següent: 

 Llengua i literatura (castellana i catalana), llatí i cultura clàssica 

 

 Llengües estrangeres 

 

 Totes les matèries 

 

Continguts de l’àmbit lingüístic 

Els continguts digitals que s’hauran de treballar a l’aula dins l’àmbit lingüístic són els 

següents (es definiran aquests continguts per matèries i cursos) 

    Eines d’edició de documents de te t, presentacions i dades numèriques 

 10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo 

 12. Cercadors: tipus de cerca i planificació 

 14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació 

 16. Tractament de la informació 

 17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

3.Utilit ar les aplicacions   siques d’edici  d’imatge  ixa, so i imatge 

en moviment per a produccions de documents digitals.  

5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 

tractament de la in ormaci  am  el suport d’aplicacions digitals.  

11. Actuar de  orma crítica i responsa le en l’ús de les TIC, tot 

considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 

d’identitat digital.  
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 18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

     Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

 20. Sistemes de comunicació 

 21. Normes de cortesia a la xarxa 

 22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

 24. Aprenentatge permanent 

ÀMBIT MATEMÀTIC 

Competències 

La competència o competències que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar els 

alumnes en cada matèria és la següent: 

 Matemàtiques 

 

 Totes les matèries 

 

Continguts de l’àmbit matemàtic 

Són els següents (es definiran aquests continguts per matèries i cursos): 

 6. Robòtica i programació 

    Eines d’edició de documents de text, presentacions i dades numèriques 

  3   onts d’in ormació digital: selecció i valoració 

 14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació 

2. Utilit ar les aplicacions d’edici  de textos, presentacions 

multimèdia, tractament de dades numèriques per a la producció de 

documents digitals.  

9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot 

utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.  

11. Actuar de  orma crítica i responsa le en l’ús de les TIC, tot 

considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 

d’identitat digital.  
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 16. Tractament de la informació 

 17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

 18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

     Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

 22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

 24. Aprenentatge permanent 

ÀMBIT ARTÍSTIC  

Competències 

La competència o competències que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar els 

alumnes en cada matèria és la següent:  

 Educació visual i plàstica i música  

 

 Totes les matèries 

 

Continguts de l’àmbit artístic 

 7. Realitat virtual i augmentada 

    Eines d’edició de documents de te t, presentacions i dades numèriques 

 10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo 

  3   onts d’in ormació digital: selecció i valoració 

 14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació 

 16. Tractament de la informació 

 17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

 18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

     Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

3.Utilit ar les aplicacions   siques d’edici  d’imatge  ixa, so i imatge 

en moviment per a produccions de documents digitals.  

11. Actuar de  orma crítica i responsa le en l’ús de les TIC, tot 

considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 

d’identitat digital.  
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 22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

 24. Aprenentatge permanent 

ÀMBIT          Ó FÍ      

 Competències 

La competència o competències que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar els 

alumnes en cada matèria és la següent:  

 Educació física 

 

 Totes les matèries 

 

Continguts d’educació física 

    Eines d’edició de documents de te t, presentacions i dades numèriques 

 10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo 

  3   onts d’in ormació digital: selecció i valoració 

 16. Tractament de la informació 

 17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

 18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

     Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

 22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

 24. Aprenentatge permanent 

 25. Ergonomia: salut física i psíquica 

 

10. Fomentar    its d’ús saluda le de les TIC vinculats a 

l’ergonomia per a la pre enci  de riscos.  

11. Actuar de  orma crítica i responsa le en l’ús de les TIC, tot 

considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 

d’identitat digital.  
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ÀMBIT SOCIAL  

Competències 

La competència o competències que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar els 

alumnes en cada matèria és la següent:  

 Ciències socials, geografia i història 

 Totes les matèries 

  

Continguts de l’àmbit social  

 5. Seguretat informàtica 

    Eines d’edició de documents de te t, presentacions i dades numèriques 

  3   onts d’in ormació digital: selecció i valoració 

     Ètica i legalitat en l’ s de programes, comunicacions, etc. 

 16. Tractament de la informació 

 17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

 18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

     Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

 22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

 24. Aprenentatge permanent 

 27. Sostenibilitat 

 28. Identitat digital 

3.Utilit ar les aplicacions   siques d’edici  d’imatge  ixa, so i imatge 

en moviment per a produccions de documents digitals.  

5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 

tractament de la in ormaci  am  el suport d’aplicacions digitals.  

9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot 

utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.  

11. Actuar de  orma crítica i responsa le en l’ús de les TIC, tot 

considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 

d’identitat digital.  
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 ÀMBIT CULTURA I VALORS  

Competències 

La competència o competències que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar els 

alumnes en cada matèria és la següent:  

 Totes les matèries 

 

Continguts de l’àmbit de cultura i valors 

 5. Seguretat informàtica 

    Eines d’edició de documents de te t, presentacions i dades numèriques 

  3   onts d’in ormació digital: selecció i valoració 

     Ètica i legalitat en l’ s de programes, comunicacions, etc. 

 16. Tractament de la informació 

 17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

 18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

     Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

 21. Normes de cortesia a la xarxa 

 22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

 23. Ciutadania digital: tràmits, gestió, lleure i cultura 

 24. Aprenentatge permanent 

 26. Entorns virtuals segurs 

 28. Identitat digital 

 

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC  

Competències 

La competència o competències que s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar els 

alumnes en cada matèria és la següent:  

 

 

11. Actuar de forma crítica i responsa le en l’ús de les TIC, tot 

considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 

d’identitat digital.  
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 Tecnologia 

 

 TIC (informàtica)  

 

 Ciències de la naturalesa: física i química 

 

 Ciències de la naturalesa: biologia i tecnologia 

  

 Totes les matèries 

2. Utilitzar les aplicacions d’edici  de textos, presentacions 

multimèdia, tractament de dades numèriques per a la producció de 

documents digitals.  

1.Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les 

tasques a realitzar.  

10. Fomentar    its d’ús saluda le de les TIC  inculats a 

l’ergonomia per a la pre enci  de riscos.  

2. Utilit ar les aplicacions d’edici  de textos, presentacions 

multimèdia, tractament de dades numèriques per a la producció de 

documents digitals.  

9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot 

utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.  

7. Participar en entorns de comunicació interpersonals i publicacions 

virtuals per compartir informació.  

9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot 

utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.  

11. Actuar de forma crítica i responsa le en l’ús de les TIC, tot 

considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i 

d’identitat digital.  
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Continguts de l`àmbit científic 

    Eines d’edició de documents de te t, presentacions i dades numèriques 

  3   onts d’in ormació digital: selecció i valoració 

 14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació 

 16. Tractament de la informació 

 17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

 18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

     Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

 22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

 24. Aprenentatge permanent 

 27. Sostenibilitat 

Continguts de l`àmbit tecnològic 

 1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius 

 2. Tipus de connexions entre aparells 

 3. Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat 

 4. Conceptes bàsics del sistema operatiu 

 5. Seguretat informàtica 

 6. Robòtica i programació 

 7. Realitat virtual i augmentada 

 8. Sistemes de projecció 

    Eines d’edició de documents de te t, presentacions i dades numèriques 

 10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo 

 11. Funcionalitats dels navegadors 

  3   onts d’in ormació digital: selecció i valoració 

 14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació 

 16. Tractament de la informació 

 17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

 18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

     Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

 20. Sistemes de comunicació 

 22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

 24. Aprenentatge permanent 

 27. Sostenibilitat 
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3ª Part 

CO  R   Ó                     P      O           PR R   PER MATÈRIES 

1r d   O 

Llengua catalana 

 Utilització de diccionaris online (DIEC2, Diccionari.cat,  Diccionari Alcover-

Moll…) 

 Recerca d’in ormació per internet (cercador  oogle, Bing, Viquipèdia…) 

 Elaboració de treballs i presentacions amb PowerPoint i Prezi 

 Edició de textos en Word, Libre Office i Google Docs. 

Llengua castellana 

 Consulta a diferents diccionaris online 

 Recerca a internet de les nocions del curs per al propi aprenentatge 

 Ús del Moodle: compartir tasques 

 Ús del correu electrònic: escriure un correu i adjuntar text i imatges 

 Edició de textos breus en Word/OpenOffice 

 Exposicions orals acompanyades de material audiovisual, PowerPoint 

 Tractament de pàgines amb material audiovisual: Youtube, Netflix 

 Consulta a blogs: blog de la biblioteca 

 Normes de seguretat a la xarxa i de cortesia 

Llengua estrangera: Anglès 

 Tractament del text i de la imatge a les portades dels dossiers i redaccions 

utilitzant eines de processament de text i imatge 

 Tramesa d’un missatge al pro essor ad untant una redacció amb les esmenes 

fetes després de la correcció utilitzant eines de processament de text i imatge. 

Correu electrònic 

 Bones pràctiques en l’ s de diccionaris online; Collins,    ord i Collins 

dictionaries online 

 Eines digitals i lúdiques de reforç de gramàtica i vocabulari: accés digital a les 

activitats del llibre Way to English 1 (monitoritzat pel professor) i a altres 

activitats proposades pel British Council 

Ciències socials 

 Mur digital col•laboratiu (estil Padlet) 

 Presentació digital (estil Power Point) 
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Ciències naturals (biologia i geologia) 

 Utilització de processadors de textos seguint les pautes donades per al professor 

per a l’elaboració d’in ormes i treballs 

Matemàtiques 

 L’alumnat haurà de generar un document amb un editor de te t (a entregar via e-

mail o moodle) on ha d’e plicar raonadament algun procediment raonament de 

càlcul. Per exemple: explica raonadament i pas per pas com sumar i restar 

nombres enters. Exemplifica-ho a les següents operacions: -3 -12        -9 +5        

-7 - (+5) 

Tecnologia 

 Conèixer l'ordinador. Eines bàsiques 

 Ús del correu electrònic 

 Ús del Moodle per rebre i entregar treballs 

 Recerca d’in ormació mitjançant eines digitals 

 Eines d’edició de documents de te t amb Word, Write o  oogleDocs 

 presentacions amb Impress o Power Point 

Educació física 

 Utilització del Moodle per entregar els treballs i exercicis 

 Gravació dels exercicis de circ en mòbil per grups de treball 

 Recerca in ormació a internet per la creació d’un petit mural sobre alimentació i 

activitat física 

Educació visual i plàstica 

 Desenvolupament d’activitats a partir d’aplicacions de RA (realitat 

augmentada): Quiver, Augment 

 Utilització d’eines d’edició de v deo que ens permet crear els nostres propis 

muntatges audiovisuals (MovieMaker, ShotClip, VivaVideo, Loopster) 

 Maneig i utilització del Moodle (realització de tests, accés a continguts del curs, 

exercicis) 

 Utilització de Plickers com a mètode d’avaluació de continguts 

Música 

 Elaboració d’una presentació amb diapositives 

 Creació d’una polir tmia amb el programa digital d’edició de partitures, 

MuseScore 

 Enregistrament i edició d’un podcast 
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Cultura i valors ètics 

 Es treballa en l’ s competent i amb valors ètics i c vics, de les  ar es socials  

Normes de bona conducta 

 Creació i manipulació de documents ofimàtics i audiovisuals. 

 Seguretat informàtica i ciberbullying 

Religió 

 Utilitzar Internet com a eina d’ ampliació de l’ aprenentatge 

 Edició de textos i imatges amb processador de textos i imatges 

 Ús d’eines de gami icació per a l’aprenentatge (Kahoot) 

Optatives 

Francès: 

 Tractament del text i de la imatge a les portades dels dossiers i redaccions: eines 

de processament de text i imatge 

 Tramesa d’un missatge al pro essor ad untant una redacció amb les esmenes 

fetes després de la correcció; eines de processament de text i imatge. Correu 

electrònic 

 Bones pràctiques en l’ s de diccionaris online: Word Reference, Google 

Traductor 

 Eines digitals i lúdiques de reforç de gramàtica i vocabulari mitjançant l’accés 

digital a les activitats del llibre Club Parachute 1 (monitoritzat pel professor). 

 Enregistrament i tramesa al professor d'una petita presentació personal bàsica: 

eines de processament de so 

Manipulem les mates: 

 Document fotogràfic de les activitats realitzades, digitalitzada. Ús de word i 

penjar arxius 

Matemàtica informàtica: 

 Els alumnes treballaran amb Google docs ( Word, Excel, Google forms,...) i 

compartiran arxius amb Google Drive  

Aventura de las letras: 

 Consulta a diferents diccionaris online. 

 Recerca a internet de les nocions del curs per al propi aprenentatge. 

 Tractament de pàgines amb material audiovisual: youtube, netflix. 

 Consulta a blogs: blog de la biblioteca. 

 Normes de seguretat a la xarxa i de cortesia. 

Treballem els materials diversos: 

 Introducció d’eines digitals per al dissen  i la construcció d’ob ectes en 3D 
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2n d   O 

Llengua catalana 

 Utilització de diccionaris online (DIEC2, Diccionari.cat,  Diccionari Alcover-

Moll…) 

 Recerca d’in ormació per internet (cercador  oogle, Bing, Viquipèdia…) 

 Elaboració de treballs i presentacions amb PowerPoint i Prezi 

 Edició de textos en Word, Libre Office i Google Docs. 

Llengua castellana 

 Consulta a diferents diccionaris online 

 Recerca a internet de les nocions del curs per al propi aprenentatge 

 Ús del Moodle: compartir tasques i participar al fòrum 

 Ús del correu electrònic: escriure un correu i adjuntar text i imatges 

 Edició de textos breus en Word/OpenOffice 

 Exposicions orals acompanyades de material audiovisual, PowerPoint 

 Tractament de pàgines amb material audiovisual: Youtube, Netflix 

 Consulta a blogs: blog de la biblioteca 

 Normes de seguretat a la xarxa i de cortesia 

Llengua estrangera: Anglès 

 Tramesa d’un missatge al pro essor ad untant una redacció amb les esmenes 

fetes després de la correcció: eines de processament de text i imatge. Correu 

electrònic 

 Eines de comprensió oral i escrita: activitats online (l rics training…), 

pràctiques d’ s de diccionaris online (Wordre erence…)  Accés digital a les 

activitats del llibre Way to English 2 

Ciències socials 

 Fulls de càlcul per generar gràfiques demografia humana (piràmide de població) 

 Utilització de fonts estadístiques digitals (tipus IDESCAT) 

Ciències naturals (física i química) 

 Resolució de qüestionaris Moodle 

Matemàtiques 

 L’alumnat haurà de generar un document  ull de càlcul (a entregar via e-mail o 

Moodle) com a eina per a la representació de funcions (taula de valors, 

representació gràfica, canvis en la pendent...etc) 
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Tecnologia 

 Programació amb Scratch a nivell bàsic 

 Millores d’edició de documents de te t amb Word, Write o  oogleDocs 

 Eines de simulació de circuits elèctrics 

Educació física 

 Utilització del Moodle per entregar els treballs i exercicis 

 Gravació dels exercicis de circ en mòbil per grups de treball 

 Recerca in ormació a internet per la creació d’un petit mural sobre els hàbits 

saludables i per udicials relacionats amb l’activitat física i l’esport 

Música 

 Edició de so a les presentacions amb diapositives 

 Creació d’una melodia amb el programa digital d’edició de partitures, 

MuseScore 

 Enregistrament i edició del so amb el programa Audacity  

Cultura i valors ètics 

 Es treballa en l’ s competent i amb valors ètics i c vics, de les xarxes socials. 

Normes de bona conducta 

 Creació i manipulació de documents ofimàtics i audiovisuals. 

 Seguretat informàtica i ciberbullying 

Religió 

 Utilitzar Internet com a eina d’ ampliació de l’ aprenentatge 

 Edició de textos i imatges amb processador de textos i imatges 

 Ús d’eines de gami icació per a l’aprenentatge (Kahoot) 

Optatives 

Francès: 

 Tractament del text i de la imatge a les portades dels dossiers i redaccions: eines 

de processament de text i imatge 

 Tramesa d’un missatge al pro essor ad untant una redacció amb les esmenes 

fetes després de la correcció; eines de processament de text i imatge. Correu 

electrònic 

 Bones pràctiques en l’ s de diccionaris online: Word Reference, Google 

Traductor 
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 Eines digitals i lúdiques de reforç de gramàtica i vocabulari mitjançant l’accés 

digital a les activitats del llibre Club Parachute 1 (monitoritzat pel professor). 

 Enregistrament i tramesa al professor d'una petita presentació personal bàsica: 

eines de processament de so 

 

Ràdio: 

 Utilització de diccionaris online (DIEC2, Diccionari.cat,  Diccionari Alcover-

Moll…) 

 Recerca d’in ormació per internet (cercador  oogle, Bing, Viquipèdia…) 

 Elaboració de treballs i presentacions amb PowerPoint i Prezi 

 Edició de textos en Word, Libre Office i Google Docs. 

 Edició de gravacions d’àudio i v deo 

 

Emprenedoria:  

 Treball en Word, recerca a Internet i presentació en Power Point 

 

Medi ambient: 

 Els alumnes fan una presentació amb un PowerPoint  

 

Dibuix amb LibreCAD: 

 Ús d’eines digitals per al dissen  i la construcció d’ob ectes 
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3r d   O 

Llengua catalana 

 Utilització de diccionaris online (DIEC2, Diccionari.cat,  Diccionari Alcover-

Moll…) 

 Recerca d’in ormació per internet (cercador  oogle, Bing, Viquipèdia…) 

 Elaboració de treballs i presentacions amb PowerPoint i Prezi 

 Edició de textos en Word, Libre Office i Google Docs. 

Llengua castellana 

 Consulta a diferents diccionaris online 

 Recerca a internet de les nocions del curs per al propi aprenentatge 

 Ús del Moodle: compartir tasques 

 Ús del correu electrònic: escriure un correu i adjuntar text i imatges 

 Edició de textos breus en Word/OpenOffice 

 Exposicions orals acompanyades de material audiovisual, PowerPoint o Prezi 

 Creació de mapes conceptuals o infografies amb Canva, Cmaptool 

 Tractament de pàgines amb material audiovisual: Youtube, Netflix 

 Consulta a blogs: blog de la biblioteca 

 Normes de seguretat a la xarxa i de cortesia 

Llengua estrangera: Anglès 

 Tramesa d’un missatge al pro essor ad untant una redacció amb les esmenes 

fetes després de la correcció utilitzant eines de processament de text i imatge. 

Correu electrònic 

 Eines d’e pressió i comprensió oral i escrita  Elaboració d’un porta olis digital 

sobre el llibre de lectura The Phantom of the Opera 

 Introducció als entorns col•laboratius: participació en el Moodle sobre el llibre 

de lectura The Phantom of the Opera 

Ciències socials 

 Creació audiovisual sobre obra d’art del Renai ement (estil Voicethread) 

 Investigar identitat digital dels alumnes en el marc del mercat laboral 

Ciències naturals (biologia i geologia) 

 Utilització del full de càlcul per elaborar taules i gràfics 

Ciències naturals (física i química) 

 Utilització del full de càlcul per elaborar taules i gràfics 
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Matemàtiques 

 L’alumnat haurà de generar un document “presentació” (a entregar via e-mail o 

Moodle). Es pot aplicar a diferents unitats didàctiques i amb diferents 

aplicacions: Explicació dels propis alumnes als companys (UD Geometria), 

presentació de resultats d’un estudi estad stic  ( s de formularis, carpetes 

compartides,  ull de càlcul…) 

Tecnologia 

 Tractament de dades amb fulls de càlcul 

 Programació amb AppInventor a nivell bàsic 

Educació física 

 Treball de recerca al Google o a d’altres indrets d’internet per a buscar  igures 

d’acrosport i el seu significat 

 Realització d’una gravació d’una seqüència d’e ercicis d’acrosport en grups de 

5-6 alumnes. (utilització de tabletes cada 5-6 alumnes) 

 Cercar di erents can ons per  inalitzar el treball d’e ercicis d’acrosport gravats i 

amb música 

Educació visual i plàstica 

 Manipulació Creació d’aplicacions que ens permeten crear imatges interactives 

com per exemple ThingLink. 

 Creació d’un mural col laboratiu, Padlet  

 Utilització de Plickers com a mètode d’avaluació de continguts  

 Maneig i utilització del Moodle (realització de test, accés a continguts del curs, 

exercicis) 

Cultura i valors ètics 

 Es treballa en l’ s competent i amb valors ètics i c vics, de les  ar es socials  

Normes de bona conducta 

 Ús de la pantalla digital 

 Recerca d’in ormació a Internet 

 Seguretat informàtica i ciberbullying 

Religió 

 Utilitzar Internet per consultar, e treure i com a eina d’ ampliació de 

l’aprenentatge 

 Edició de textos i imatges amb processador de textos i imatges 
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Optatives 

Francès: 

 Tractament del text i de la imatge a les portades dels dossiers i redaccions: eines 

de processament de text i imatge 

 Tramesa d’un missatge al professor adjuntant una redacció amb les esmenes 

fetes després de la correcció; eines de processament de text i imatge. Correu 

electrònic 

 Eines digitals i lúdiques de reforç de gramàtica, vocabulari i cultura francesa. 

Elaboració d'un Kahoot  amb les preguntes i respostes preparades prèviament a 

classe pels propis alumnes i la seva posterior aplicació en classe. 

 

Cultura clàssica: 

 Consulta a diferents diccionaris online 

 Recerca a internet de les nocions del curs per al propi aprenentatge 

 Ús del correu electrònic: escriure un correu i adjuntar text i imatges 

 Edició de textos breus en Word, OpenOffice 

 Exposicions orals acompanyades de material audiovisual,PowerPoint o prezi 

 Creació de mapes conceptuals o infografies amb Canva, Cmaptool 

 Tractament de pàgines amb material audiovisual: Youtube, Netflix 

 Consulta a blogs: blog de la biblioteca 

 Normes de seguretat a la xarxa i de cortesia 

 

Hort: 

 Realitzaran un treball amb un editor de text (com és un hort) 

 

Programació de robòtica: 

 Programació amb Scratch. Introducció a la robòtica amb Arduino 

 

Música: 

 Composició sobre uns acords donats amb el MuseScore 

 Creació d’un arran ament d’una obra musical a través del programa digital, 

MuseScore 

 Creació d’un tema musical a través de pistes de so pre-gravades 
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4t d   O 

Llengua catalana 

 Utilització de diccionaris online (DIEC2, Diccionari.cat,  Diccionari Alcover-

Moll…) 

 Recerca d’in ormació per internet (cercador  oogle, Bing, Viquipèdia…) 

 Elaboració de treballs i presentacions amb PowerPoint i Prezi 

 Edició de textos en Word, Libre Office i Google Docs. 

Llengua castellana 

 Consulta a diferents diccionaris online 

 Recerca a internet de les nocions del curs per al propi aprenentatge 

 Ús del Moodle: compartir tasques 

 Ús del correu electrònic: escriure un correu i adjuntar text i imatges 

 Edició de textos breus en Word/OpenOffice 

 Exposicions orals acompanyades de material audiovisual, PowerPoint o Prezi 

 Creació de mapes conceptuals o infografies amb Canva, Cmaptool 

 Tractament de pàgines amb material audiovisual: Youtube, Netflix 

 Consulta a blogs: blog de la biblioteca 

 Normes de seguretat a la xarxa i de cortesia 

Llengua estrangera: Anglès 

 Tramesa d’un missatge al pro essor ad untant una redacció amb les esmenes 

fetes després de la correcció utilitzant eines de processament de text i imatge. 

Correu electrònic 

 Aprofundiment en els entorns col·laboratius: el professor compartirà un llistat de 

temes possibles a escollir per la presentació oral del tercer trimestre. 

Posteriorment, els alumnes s’organitzaran en grups i hauran de crear un 

document compartit amb els membres del grup i el professor, on hauran de 

mostrar tota la informació que tenen recollida per la presentació oral del tercer 

trimestre. Com a eina utilitzarem Google Docs 

 Aprofundiment en les eines de presentació: els alumnes hauran de fer una 

presentació oral en grup en referència a un tema de cultura britànica, utilitzant 

com a suport una eina de presentació digital; Power Point, Prezi o qualsevol 

altra eina digital d’elaboració de presentacions 

Ciències socials 

 Utilització de l’aula virtual (estil Moodle) 

 Redacció d’un treball amb tècniques o imàtiques avan ades de processador de 

textos (preparació pel Treball de Recerca de Batxillerat) 
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Matemàtiques 

 L’alumnat ha de generar un v deo on s’e pliqui als compan s els di erents 

mètodes de resolució de sistemes d’equacions 

Educació física 

 Treball de recerca al Google o a d’altres indrets d’internet per a buscar can ons i 

diferents tipus de coreografies per a realitzar en grup. 

 Balls i ritmes amb suport digital i musical. Grups de 6-  alumnes on amb l’a ut 

de tabletes hauran d’obtenir una gravació d’un ball entre tots els del grup 

mitjançant la tableta i amb l’a uda de m sica buscada per ells matei os 

Llatí 

 Recerca d’in ormació per internet (cercador  oogle, Bing, Viquipèdia…) 

 Elaboració de treballs i presentacions amb PowerPoint i Prezi 

 Edició de textos en Word, Libre Office i Google Docs. 

Economia 

 Ús de plataforma Moodle. Entrega de documents a través de la plataforma. 

Introducció a l'Excel i l'explotació de INEbase 

Filosofia 

 Recerca d’in ormació a Internet. 

 Seguretat informàtica i ciberbullying 

 Creació i manipulació de documents ofimàtics i audiovisuals 

Francès 

 Tractament del text i de la imatge a les portades dels dossiers i redaccions: eines 

de processament de text i imatge 

 Tramesa d’un missatge al professor adjuntant una redacció amb les esmenes 

fetes després de la correcció; eines de processament de text i imatge. Correu 

electrònic 

 Aprofundiment en les eines de presentació: els alumnes hauran de fer una 

presentació oral en grup en referència a un tema de cultura britànica, utilitzant 

com a suport una eina de presentació digital; Power Point, Prezi o qualsevol 

altra eina digital d’elaboració de presentacions 

Ciències naturals (biologia i geologia) 

 Elaborar presentacions utilitzant eines informàtiques 

Ciències naturals (física i química) 

 Elaborar presentacions utilitzant eines informàtiques 
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Cultura científica 

 Ús de processador de textos per presentació de treballs 

Tecnologies per la informació i la comunicació (TIC) 

 Ampliació d’edició de documents de te t amb Word o  pen   ice 

 Edició d’imatge digital amb  imp 

 Programació amb Scratch. 

 Programació amb AppInventor 

 Edició de vídeo i so. 

 Compartir documents al Drive 

Tecnologia 

 Introducció a la robòtica amb Arduino 

 Eines de simulació de circuits elèctrics i pneumàtics 

Ciències aplicades a l’activitat professional 

 Realitzar una presentació utilitzant Power Point 

Arts escèniques i dansa 

 Recerca a internet de les nocions del curs per al propi aprenentatge 

 Ús del Moodle 

 Ús del correu electrònic 

 Realització d'un vídeo de 2 minuts en grups 

 Edició de textos breus en Word o Open Office 

 Conversió de música a MP3 

 Gravació de cançons usant el mòbil com a eina 

 Gravació de balls usant el mòbil com a eina 

 Exposicions orals acompanyades de material audiovisual: Power Point o Prezi 

 Normes de seguretat a la xarxa i de cortesia 

Educació visual i plàstica 

 Utilització de dispositius mòbils o tauletes per realitzar retocs fotogràfics, 

collage o muntatges.(Gimp, Pixrl) 

 Recerca Reconei ement d’obres d’art (Art inder, Smarti  ) 

 Recerca base de dades sobre art i cultura, accés 3  º a galeries i museus d’arreu 

del món. (GoogleArts) 

 Maneig i utilització del Moodle (realització de test, accés a continguts del curs, 

exercicis) 
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Música 

 Creació d’una Banda Sonora per a un v deo o pel·lícula amb el programa 

Audacity 

 Transcripció d’una partitura manuscrita  a e istent, a partitura digital amb 

MuseScore 

 Creació d’un enregistrament sobre un tema creat o adaptat a l’alumnat, amb 

edició de so per pistes 

Cultura i valors ètics 

 Es treballa en l’ s competent i amb valors ètics i c vics, de les  ar es socials  

Normes de bona conducta 

 Ús de la pantalla digital 

 Recerca d’in ormació a Internet 

 Seguretat informàtica i ciberbullying 

Religió 

 Utilitzar Internet per consultar, e treure i com a eina d’ ampliació de 

l’aprenentatge 

 Presentació oral d’un treball amb suport digital tenint cura de l’estètica i el 

disseny  

 Edició de textos i imatges amb processador de textos i imatges 

 Enviar correus electrònics 

 

 


