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INTRODUCCIÓ 
 

El document que us presentem és un recull d’acords i accions que sintetitza 

l’aplicació o el desplegament de la competència digital a l’escola Pia de Balaguer. 

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 187/2015 DOGC núm. 6945 – 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’ESO 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 a la nostra escola. 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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PROGRAMACIÓ COMPETÈNCIES DIGITALS 
 

Competències a treballar al llarg de l’educació a l’Escola Pia de Balaguer: 

1- Ofimàtica 

2- Hardware i software 

3- Ciberseguretat i conductes a la xarxa 

4- Disseny gràfic i assistit per ordinador, edició d’imatges i videos 

5- Pensament computacional i programació 

6- Robòtica 

 

1. OFIMÀTICA 

Objectius a complir al final de l’etapa educativa: 

- Utilitzar de processador de textos (Word i Google Documents) 

- Utilitzar un full de càlcul (Excel i eina de Google) 

- Crear presentacions (Powerpoint i Prezi) 

- Utilitzar de forma adequada sistema operatiu Windows: 

o Creació carpetes i gestió de documentació 

o Instal·lació i desinstal·lació de programes 

 

2. HARDWARE I SOFTWARE 

Objectius a complir al final de l’etapa educativa: 

- Conèixer les parts d’un ordinador i saber per a què serveix cadascuna 

- Identificar les característiques clau a l’hora de comprar un PC 

- Saber instal·lar sistema operatiu Windows en un PC 

- Saber instal·lar i desinstal·lar programes amb seguretat, evitant malware i virus 

- Saber netejar l’ordinador i optimitzar el seu funcionament 

- Conèixer que són les unitats i com s’emmagatzema la informació en els discs 

durs 

 

3. CIBERSEGURETAT I CONDUCTES A LA XARXA 

Objectius a complir al final de l’etapa educativa: 

- Conèixer els sistemes necessaris per protegir-se d’atacs exteriors 

- Nocions bàsiques de ciberseguretat, ja que el nostre país és el 4t més atacat del 

món. 

 

Crec que en aquest punt caldria aprofundir en què podem ensenyar i com fer-ho a través 

d’algun expert. Serviria per anticipar-nos al que ve en pocs anys.  

https://www.xataka.com/pro/asignatura-ciberseguridad-colegios-e-institutos-congreso-

senado-piden-al-gobierno-varios-expertos-nos-explican-como-deberia-ser 

 

 

 

https://www.xataka.com/pro/asignatura-ciberseguridad-colegios-e-institutos-congreso-senado-piden-al-gobierno-varios-expertos-nos-explican-como-deberia-ser
https://www.xataka.com/pro/asignatura-ciberseguridad-colegios-e-institutos-congreso-senado-piden-al-gobierno-varios-expertos-nos-explican-como-deberia-ser
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4. DISSENY GRÀFIC 

Objectius a complir al final de l’etapa educativa: 

- Saber editar fotografies en paint i paint.net (programes gratuïts) 

- Conèixer el funcionament bàsic de programes de disseny en 2D i en 3D 

- ... 

 

5. PENSAMENT COMPUTACIONAL I PROGRAMACIÓ 

Objectius a complir al final de l’etapa educativa: 

- Cal que l’alumne sigui capaç d’abstreure un problema gran, dividir-lo en petites 

peces i realitzar un algoritme que resolgui cada peça i el conjunt. 

- Conèixer els esquemes principals dels algoritmes i bàsics de la programació: 

o Iteracions 

o Condicions 

o Variables 

o Funcions 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DIGITAL PER ETAPES 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DIGITAL A EDUCACIÓ INFANTIL 

 

No podem obviar que avui dia les tecnologies formen part de les nostres vides. 

És per això que dins de l’Educació infantil també se li dóna molta importància i 

des de ben menuts iniciem als infants a les noves tecnologies, se’n diu TIC que 

ve a ser: tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

Està considerada com un eix transversal del currículum i se situa a un nivell 

similar a les competències bàsiques tradicionals com la lectura, l’escriptura, el 

càlcul matemàtic i estan integrades en l’ensenyament. 

 

La competència digital es desplega en totes les àrees del currículum (recordem 

que són: descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn i 

comunicació i llenguatges). Es poden concretar en diverses propostes d’activitat 

globalitzades que fem arribar als infants, vinculades a la seva vida quotidiana a 

l’escola. Per això les podem relacionar amb el desenvolupament de totes les 

capacitats: 

• Progressar en el coneixement i domini del cos, en el moviment i la 

coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 

• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant 

una imatge positiva de si mateix o mateixa i de les altres persones 

• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions 

quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia. 

 

El Departament d’Educació proposa iniciar els infants a partir dels 2 anys i seguir 

la seqüència bàsica següent en el cicle del parvulari, dels 3 als 6 anys. 

 

A l’Escola Pia de Balaguer fomentarem la participació activa de l’infant en 

l’aprenentatge. Les TIC mai no substituiran la manipulació i experimentació 

directa i respectarem la seqüència des del més concret i proper a l’infant fins al 

més abstracte i llunyà en la selecció -per exemple- dels materials. 
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Les dimensions de la competència TIC a Educació Infantil són: 

 

ALFABETITZACIÓ DE LA COMPETÈNCIA TIC 

• Utilitzar el ratolí per assenyalar i clicar. 

• Iniciar i tancar l’ordinador. 

• Utilitzar el teclat o la tauleta sensible. 

• Imprimir clicant a la icona d’imprimir. 

 

INSTRUMENTS DE TREBALL INTEL·LECTUAL 

• Prendre consciència de la possibilitat d’obtenir informació per mitjà de 

mitjans electrònics. 

• Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes. 

• Confeccionar una imatge utilitzant un programari de dibuix senzill. 

• Explicar el procés de treball amb l’ordinador i indicar les eines utilitzades. 

 

EINA DE COMUNICACIÓ 

• Fer comparacions simples entre el telèfon i el correu. 

 

CONTROL I MODELITZACIÓ 

• Seguir les instruccions. 

 

El racó de l’ordinador serà imprescindible a partir dels 2 anys i trobarem els 

següents objectius: 

 

• Estimular l’àmbit audiovisual 

• Estimular la percepció visual i auditiva 

• Conèixer el vocabulari dels perifèrics de l’ordinador 

• Potenciar la coordinació ull-mà amb el ratolí i el teclat 

 

El racó de l’ordinador permetrà el treball individual, en parelles o petit grup, sent 

aconsellable que el nombre màxim d’infants sigui de 4 o 5 infants i puguin 

treballar diferents programes destinats a l’aprenentatge de la lectoescriptura, la 

discriminació de sons, de formes, jocs d’atenció, de dibuix... 
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Les normes d’utilització de l’ordinador i perifèrics han de ser clares i concretes. 

 

A la Llar d’Infants (P2) i parvulari no es disposarà d’una sala dedicada als 

ordinadors, sinó que els dispositius s’utilitzaran dins la pròpia aula. 

 
 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DIGITAL A EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

 

Segons el que estableixen els articles 58 i 59 de la LEC (Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d’educació), tant en l’educació primària com en l’educació secundària 

obligatòria s’han de desenvolupar, en el nivell adequat, les competències 

necessàries per a l’ús de les noves tecnologies. 

El present apartat correspon a les competències bàsiques de l’àmbit digital per 

a l’educació primària. D’una banda, atès el seu caràcter transversal i 

instrumental, aquestes competències estan vinculades a totes les matèries del 

currículum. Per al seu assoliment, serà fonamental que l’alumnat tingui accés als 

dispositius i a les diverses aplicacions. D’altra banda, caldrà fer un recull previ 

d’experiències i coneixements que els estudiants tenen dels entorns digitals i que 

han pogut adquirir en contextos no escolars, per completar-los amb continguts 

de l’àmbit acadèmic i relacionar-los amb aspectes de caràcter més tècnic. 

Els elements que componen el següents apartats aporten informació relativa a 

la gradació de l’assoliment de les competències de l’àmbit digital al final de 

l’educació primària, la identificació dels continguts clau associats a cada 

competència i les orientacions metodològiques per a l’aplicació a l’aula. 

 

Per facilitar el desplegament de les competències s’ha optat per dividir-les en 

quatre grans blocs o dimensions que les configuren. Són: 

1. Instruments i aplicacions sobre el coneixement i l’ús de diversos dispositius 

digitals. Cal conèixer el seu funcionament i la seva utilitat per tal de ser capaç 

d’utilitzar-los i de triar els dispositius que s’ajustin millor a les necessitats que 

tingui l’estudiant en un moment donat. 

2. Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball 

i d’aprenentatge. Significa l’accés a la informació i el procés necessari per 

transformar-la en coneixement, és a dir, utilitzar diferents eines i dispositius per 

organitzar aquesta informació, analitzar-la, establir relacions, sintetitzar-la i 

compartir-la. 

3. Comunicació interpersonal i col·laboració. En la pràctica educativa, el 

coneixement no es dóna aïllat, es comparteix, es pot elaborar conjuntament. 
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L’estudiant ha de conèixer les possibilitats de treball col·laboratiu que les eines 

digitals li ofereixen i també les diferents formes de participació en què es pot 

donar aquest treball. 

4. Hàbits, civisme i identitat digital. Cal també desenvolupar la possibilitat de 

tenir actituds crítiques i reflexives, de saber valorar la informació a què l’alumne 

té accés, així com conèixer i utilitzar normes de reconeixement i de publicació 

dels materials que es troben a la xarxa. Els aspectes ètics i de seguretat implicats 

en l’ús d’Internet tindran també cabuda en aquesta dimensió. 

 

A cadascuna d’aquestes dimensions li corresponen unes competències, amb un 

total de 10. Per a cadascuna d’aquestes competències s’ha fet una descripció i 

s’ha establert una gradació en tres nivells de consecució, dels quals el nivell 1 

és no assolit, el nivell 2 assoliment satisfactori, el nivell 3 és assoliment notable i 

el nivell 4, assoliment excel·lent. És a dir, la gradació té en compte des de la 

consecució de la competència fins a l’excel·lència, i cada nivell porta, implícit, 

l’assoliment de l’anterior. 

En general, els criteris usats per fer la gradació estan relacionats amb la 

complexitat de dispositius i aplicacions, amb el nivell d’autonomia mostrat en el 

seu ús i, en molts casos, en saber triar l’eina més adequada a la finalitat 

perseguida. 

També s’han establert els continguts clau de cada competència. Aquests 

continguts clau són els que resulten fonamentals per adquirir la competència. Cal 

notar que, en el cas de les competències digitals, el currículum no aporta uns 

continguts específics i que ha calgut identificar-los per a cada competència.  

Ara bé, el domini de les competències s’ha d’aplicar de forma transversal, 

implicant totes les àrees en la forma en què el pla TAC del centre ho determini. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DIGITAL A LA ESO 

 

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 currículum. 

Per aquest motiu, s’han incorporat referències a l’àmbit digital en els continguts 

clau i els continguts per cursos de les diferents matèries comunes i optatives de 

l’etapa. 

D’altra banda, les competències digitals requereixen continguts d’aprenentatge 

estretament relacionats amb algunes matèries. 

Finalment, cal tenir en compte, a més, que l’adquisició de les competències 

digitals va associada a maneres específiques de treballar, ensenyar i aprendre, 

és a dir, a elements del mateix context 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 reflexió crítica i l’ús responsable i ètic de les tecnologies digitals han d’estar 

sempre present en els aspectes esmentats. Des dels centres educatius cal donar 

criteris i fomentar hàbits de bon ús entre tots els membres de la comunitat 

educativa. Els alumnes són usuaris tecnològics freqüents, per la qual cosa han 

de conèixer com preservar els drets fonamentals i aconseguir-ne el màxim 

potencial per a la seva formació 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 

eficaç i eficient els diversos dispositius digitals i les aplicacions que s’hi puguin 

incorporar 

“tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge”: 

les capacitats relacionades amb la cerca i selecció d’informació, la seva 

transformació en coneixement i l’organització dels entorns personals digitals 

d’aprenentatge on emmagatzemar i treballar la informació. 

“comunicació interpersonal i col·laboració”: les capacitats de comunicar i treballar 

de forma col·laborativa i a través de la xarxa 

“ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital”, té com a objectiu preparar l’alumne 

per tal que esdevingui un ciutadà competent i responsable en l’ús 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. Finalment, s’ha establert una gradació´  de cada competència en 

tres nivells. Els criteris emprats per fer la gradació´  estan relacionats amb la 
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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’excel·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 figures i 

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

competència digital a l’ESO. 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 

conformen el currículum de l’ESO. 

A continuació, i amb la idea de facilitar 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 referència que proposa el Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. El professorat podrà consultar aquests portals de 

referència del departament d’educació on trobarà exemples de l’aplicació de la 

competència digital a classe d’ESO. 

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’enllaç 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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RELACIÓ ENTRE ELS CONTINGUTS CLAU DE L’ÀMBIT DIGITAL AMB ELS ÀMBITS 

CURRICULARS 

 
 
 
 



Desplegament del Pla d’Educació Digital 

 

Escola Pia de Balaguer 

P
àg

in
a2

5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desplegament del Pla d’Educació Digital 

 

Escola Pia de Balaguer 

P
àg

in
a2

6
 

 

PORTALS DE REFERÈNCIA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
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CONCRECIÓ DE LES EINES I LES APLICACIONS QUE S’EMPRARAN A 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 

 P3 P4 P5 

1r 

TRIMESTRE 

   

BEE BOTS Targetes  i panell Bee 

Bot 

 

 

Targetes i panell Bee 

Bot 

 

 

Targetes i panell Bee 

Bot 

 

 

Identificar: botons 

superiors de direcció, 

d’iniciar la marxa, de 

pausar, de borrar per 

tornar a donar 

indicacions. 

 

Identificar botons 

inferiors: so i on/off 

 

TAULETES 

DIGITALS 

Buscar aplicacions a 

la tauleta digital 

 

Paint kids 

Obrir l’aplicació 

Identificar i utilitzar 

les icones de 

l’aplicació: borrar, 

pintar, canviar tamany 

del traç, canviar 

colors... 

 

  

Jocs educatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrir i tancar la 

tauleta 

Pujar i baixar volum 

Desbloquejar amb 

patró 

Buscar aplicacions a 

la tauleta 

Obrir i tancar 

aplicacions 

 

 

 

Paint kids 

Obrir l’aplicació 

Identificar i utilitzar 

les icones de 

l’aplicació: borrar, 

pintar, canviar tamany 

del traç, canviar 

colors... 

 

Jocs educatius 

Obrir i tancar la 

tauleta 

Pujar i baixar volum 

Desbloquejar amb 

patró 

Buscar aplicacions a 

la tauleta 

Obrir i tancar 

aplicacions 

 

 

 

Paint kids 

Obrir l’aplicació 

Identificar i utilitzar 

les icones de 

l’aplicació: borrar, 

pintar, canviar tamany 

del traç, canviar 

colors... 

 

Jocs educatius 

 

Scratch Jr 

Obrir i tancar 

l’aplicació 

Saber localitzar l’àrea 

de personatges, 

escenaris 

Saber localitzar el 

magatzem de blocs 
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(blau-moviment) 

(groc-inici d’acció) 

Experimentació lliure 

 

PC  -Identificar: pantalla, 

teclat, ratolí, pantalla 

digital 

- Botó de On/Off 

- Moure el ratolí 

- Pitjar el botó 

esquerra del ratolí  

- Arrastrar mantenint 

el botó esquerra pitjat 

 

 

JOCS ADEQUATS 

AL NIVELL PER A 

TREBALLAR AMB 

EL RATOLÍ 

 

JOCS  I 

ACTIVITATS AMB 

EL LLAPIS I LA 

PANTALLA 

DIGITAL 

-Identificar: pantalla, 

teclat, ratolí, pantalla 

digital, altaveus 

- Botó de On/Off 

- Moure el ratolí 

- Pitjar el botó 

esquerre del ratolí  

- Arrastrar mantenint 

el botó esquerra pitjat 

 

 

JOCS ADEQUATS 

AL NIVELL PER A 

TREBALLAR AMB 

EL RATOLÍ 

 

JOCS  I 

ACTIVITATS AMB 

EL LLAPIS I LA 

PANTALLA 

DIGITAL 

-Identificar: pantalla, 

teclat, ratolí, torre, 

pantalla digital, 

altaveus 

- Botó de On/Off 

- Moure el ratolí 

- Pitjar el botó 

esquerre del ratolí  

- Arrastrar mantenint 

el botó esquerra pitjat 

 

JOCS ADEQUATS 

AL NIVELL PER A 

TREBALLAR AMB 

EL RATOLÍ 

 

JOCS  I 

ACTIVITATS AMB 

EL LLAPIS I LA 

PANTALLA 

DIGITAL 

+ ROBÒTICA Jocs amb targetes per 

treballar el llenguatge 

computacional al seu 

nivell (material 

enigma) 

Jocs amb targetes per 

treballar el llenguatge 

computacional al seu 

nivell (material 

enigma) 

Jocs amb targetes per 

treballar el llenguatge 

computacional al seu 

nivell (material 

enigma) 

2n 

TRIMESTRE 

   

BEE BOTS Targetes i panell Bee 

Bot 

 

 

Identificar: botons 

superiors de direcció, 

d’iniciar la marxa, de 

pausar, de borrar per 

tornar a donar 

indicacions. 

 

Targetes i panell Bee 

Bot 

   

 

Identificar: botons 

superiors de direcció, 

d’iniciar la marxa, de 

pausar, de borrar per 

tornar a donar 

indicacions. 

Targetes i panell Bee 

Bot 

 

 

 Identificar: botons 

superiors de direcció, 

d’iniciar la marxa, de 

pausar, de borrar per 

tornar a donar 

indicacions. 

 

Identificar botons 

inferiors: so i on/off 

 

TAULESTES 

DIGITALS 

Buscar aplicacions a 

la tauleta digital 

 

Paint kids 

Obrir l’aplicació 

Identificar i utilitzar 

les icones de 

l’aplicació: borrar, 

Obrir i tancar la 

tauleta 

Pujar i baixar volum 

Desbloquejar amb 

patró 

Buscar aplicacions a 

la tauleta 

Obrir i tancar la 

tauleta 

Pujar i baixar volum 

Desbloquejar amb 

patró 

Buscar aplicacions a 

la tauleta 
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pintar, canviar tamany 

del traç, canviar 

colors... 

 

Jocs educatius 

 

Scratch Jr 

Obrir l’aplicació 

Saber localitzar l’àrea 

de personatges, 

escenaris 

Saber localitzar el 

magatzem de blocs 

(blau-moviment) 

(groc-inici d’acció) 

Experimentació lliure 

 

App càmera de fotos 

Obrir i tancar 

l’aplicació 

Saber canviar a la 

càmera frontal 

Botó de visualització 

d’imatges 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrir i tancar 

aplicacions 

 

Paint kids 

Obrir l’aplicació 

Identificar i utilitzar 

les icones de 

l’aplicació: borrar, 

pintar, canviar tamany 

del traç, canviar 

colors... 

 

Jocs educatius 

 

Scratch Jr 

Obrir i tancar 

l’aplicació 

Saber localitzar l’àrea 

de personatges, 

escenaris 

Saber localitzar el 

magatzem de blocs 

(blau-moviment) 

(groc-inici d’acció) 

Experimentació lliure 

 

App càmera de fotos 

Obrir i tancar 

l’aplicació 

Saber canviar a la 

càmera frontal 

Botó de visualització 

d’imatges 

 

Obrir i tancar 

aplicacions 

 

Paint kids 

Obrir l’aplicació 

Identificar i utilitzar 

les icones de 

l’aplicació: borrar, 

pintar, canviar tamany 

del traç, canviar 

colors... 

 

Jocs educatius 

 

Scratch Jr 

Obrir i tancar 

l’aplicació 

Saber localitzar l’àrea 

de personatges, 

escenaris 

Saber localitzar el 

magatzem de blocs 

(blau-moviment) 

(groc-inici d’acció) 

(taronja - control) 

(lila - aparaença) 

(verd - so) (vermell – 

final acció) 

Experimentació lliure 

 

 

App càmera de fotos 

Obrir i tancar 

l’aplicació 

Saber canviar a la 

càmera frontal 

Botó de visualització 

d’imatges 

Gravar vídeo 

Borrar imatges 

PC -Identificar: pantalla, 

teclat, ratolí, pantalla 

digital 

- Botó de On/Off 

- Moure el ratolí 

- Pitjar el botó 

esquerra del ratolí  

- Arrastrar mantenint 

el botó esquerra pitjat 

 

 

JOCS ADEQUATS 

AL NIVELL PER A 

TREBALLAR AMB 

EL RATOLÍ 

-Identificar: pantalla, 

teclat, ratolí, pantalla 

digital, altaveus 

- Botó de On/Off 

- Moure el ratolí 

- Pitjar el botó 

esquerra del ratolí  

- Arrastrar mantenint 

el botó esquerra pitjat 

 

 

JOCS ADEQUATS 

AL NIVELL PER A 

TREBALLAR AMB 

EL RATOLÍ 

-Identificar: pantalla, 

teclat, ratolí, torre, 

pantalla digital, 

altaveus 

- Botó de On/Off 

- Moure el ratolí 

- Pitjar el botó 

esquerra del ratolí  

- Arrastrar mantenint 

el botó esquerra pitjat 

 

JOCS ADEQUATS 

AL NIVELL PER A 

TREBALLAR AMB 

EL RATOLÍ 
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JOCS  I 

ACTIVITATS AMB 

EL LLAPIS I LA 

PANTALLA 

DIGITAL 

 

JOCS  I 

ACTIVITATS AMB 

EL LLAPIS I LA 

PANTALLA 

DIGITAL 

 

JOCS  I 

ACTIVITATS AMB 

EL LLAPIS I LA 

PANTALLA 

DIGITAL 

+ ROBÒTICA Jocs amb targetes per 

treballar el llenguatge 

computacional al seu 

nivell (material 

enigma) 

Jocs amb targetes per 

treballar el llenguatge 

computacional al seu 

nivell (material 

enigma) 

Jocs amb targetes per 

treballar el llenguatge 

computacional al seu 

nivell (material 

enigma) 

3r 

TRIMESTRE 

   

BEE BOTS Targetes i panell Bee 

Bot 

 

 

Identificar: botons 

superiors de direcció, 

d’iniciar la marxa, de 

pausar, de borrar per 

tornar a donar 

indicacions. 

 

 

Targetes i panell Bee 

Bot 

 

 

Identificar: botons 

superiors de direcció, 

d’iniciar la marxa, de 

pausar, de borrar per 

tornar a donar 

indicacions. 

Targetes i panell Bee 

Bot 

 

 

Identificar: botons 

superiors de direcció, 

d’iniciar la marxa, de 

pausar, de borrar per 

tornar a donar 

indicacions. 

 

- Identificar botons 

inferiors: so i on/off 

 

TAULETES 

DIGITALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar aplicacions a 

la tauleta digital 

 

Paint kids 

Obrir l’aplicació 

Identificar i utilitzar 

les icones de 

l’aplicació: borrar, 

pintar, canviar tamany 

del traç, canviar 

colors... 

 

Jocs educatius 

 

Scratch Jr 

Obrir l’aplicació 

Saber localitzar l’àrea 

de personatges, 

escenaris 

Saber localitzar el 

magatzem de blocs 

(blau-moviment) 

(groc-inici d’acció) 

Experimentació lliure 

 

App càmera de fotos 

Obrir i tancar la 

tauleta 

Pujar i baixar volum 

Desbloquejar amb 

patró 

Buscar aplicacions a 

la tauleta 

Obrir i tancar 

aplicacions 

 

Paint kids 

Obrir l’aplicació 

Identificar i utilitzar 

les icones de 

l’aplicació: borrar, 

pintar, canviar tamany 

del traç, canviar 

colors... 

 

Jocs educatius 

 

Scratch Jr 

Obrir i tancar 

l’aplicació 

Saber localitzar l’àrea 

de personatges, 

escenaris 

Obrir i tancar la 

tauleta 

Pujar i baixar volum 

Desbloquejar amb 

patró 

Buscar aplicacions a 

la tauleta 

Obrir i tancar 

aplicacions 

 

Paint kids 

Obrir l’aplicació 

Identificar i utilitzar 

les icones de 

l’aplicació: borrar, 

pintar, canviar tamany 

del traç, canviar 

colors... 

 

Jocs educatius 

 

Scratch Jr 

Obrir i tancar 

l’aplicació 

Saber localitzar l’àrea 

de personatges, 

escenaris 
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Obrir i tancar 

l’aplicació 

Saber canviar a la 

càmera frontal 

Botó de visualització 

d’imatges. 

 

Saber localitzar el 

magatzem de blocs 

(blau-moviment) 

(groc-inici d’acció) 

Experimentació lliure 

 

App càmera de fotos 

Obrir i tancar 

l’aplicació 

Saber canviar a la 

càmera frontal 

Botó de visualització 

d’imatges 

 

Saber localitzar el 

magatzem de blocs 

(blau-moviment) 

(groc-inici d’acció) 

(taronja - control) 

(lila - aparaença) 

(verd - so) (vermell – 

final acció) 

Experimentació lliure 

 

App càmera de fotos 

Obrir i tancar 

l’aplicació 

Saber canviar a la 

càmera frontal 

Botó de visualització 

d’imatges 

Gravar vídeo 

Borrar imatges 

PC -Identificar: pantalla, 

teclat, ratolí, pantalla 

digital 

- Botó de On/Off 

- Moure el ratolí 

- Pitjar el botó 

esquerre del ratolí  

- Arrastrar mantenint 

el botó esquerra pitjat 

 

 

JOCS ADEQUATS 

AL NIVELL PER A 

TREBALLAR AMB 

EL RATOLÍ 

 

JOCS  I 

ACTIVITATS AMB 

EL LLAPIS I LA 

PANTALLA 

DIGITAL 

-Identificar: pantalla, 

teclat, ratolí, pantalla 

digital, altaveus 

- Botó de On/Off 

- Moure el ratolí 

- Pitjar el botó 

esquerre del ratolí  

- Arrastrar mantenint 

el botó esquerra pitjat 

 

 

JOCS ADEQUATS 

AL NIVELL PER A 

TREBALLAR AMB 

EL RATOLÍ 

 

JOCS  I 

ACTIVITATS AMB 

EL LLAPIS I LA 

PANTALLA 

DIGITAL 

-Identificar: pantalla, 

teclat, ratolí, torre, 

pantalla digital, 

altaveus 

- Botó de On/Off 

- Moure el ratolí 

- Pitjar el botó 

esquerre del ratolí  

- Arrastrar mantenint 

el botó esquerra pitjat 

 

JOCS ADEQUATS 

AL NIVELL PER A 

TREBALLAR AMB 

EL RATOLÍ 

 

JOCS  I 

ACTIVITATS AMB 

EL LLAPIS I LA 

PANTALLA 

DIGITAL 

+ ROBÒTICA Jocs amb targetes per 

treballar el llenguatge 

computacional al seu 

nivell (material 

enigma) 

Jocs amb targetes per 

treballar el llenguatge 

computacional al seu 

nivell (material 

enigma) 

Jocs amb targetes per 

treballar el llenguatge 

computacional al seu 

nivell (material 

enigma) 

 

 

ACTUALMENT NO DIPOSOSEM D’ORDINADORS PER A PODER DUR A TERME LA PART DE 

PC. 
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CONCRECIÓ DE LES EINES I LES APLICACIONS QUE S’EMPRARAN A 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

1r d’E. Primària 

-      Obrir i tancar ordinador 

-          Ús del ratolí 

-          Ús de les carpetes i del Llapis de Memòria. 

-          Ús del teclat. 

-      Obrir /tancar pantalla 

-          Obrir/ tancar dels altaveus.          

 -     Realització de les operacions bàsiques per utilitzar l’ ordinador: engegar i apagar, obrir i tancar 

carpetes, obrir i tancar programes, moure’s amb les finestres de la pantalla 

-      Creació i guardar carpetes en un PEN DRIVE 

-      DOCUMENT DE TEXT 

o   Escriure lliurement i guardar un document dins d’una carpeta 

-      PAINT 

● Dibuixar lliurement i guardar dins d’una carpeta 

-      SCRATCH JUNIOR 1r TRIMESTRE 

●  Obrir i tancar l’aplicació 

● Saber localitzar l’àrea de personatges, escenaris 

● Saber localitzar el magatzem de blocs (blau-moviment) (groc-inici d’acció) (taronja - 

control) (lila - aparença) (verd - so) (vermell – final acció) 

● Experimentació lliure 

-      SCRATCH JUNIOR  2n i 3r TRIMESTRE aplicar dins les àrees i els itineraris d’aprenentatge  

-      BEEBOTS 1r TRIMESTRE 

● Identificar: botons superiors de direcció, d’iniciar la marxa, de pausar, de borrar per tornar 

a donar indicacions. 

-      BEEBOTS 2n i 3r TRIMESTRE aplicar dins les àrees i els itineraris d’aprenentatge  

-      G-SUITE 

 o   Correu electrònic 

- ANG: Recursos online de creació pròpia i compartits. (educaplay, genially, youtube…).   
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2n d’E. Primària 

-     Ordinadors (recordatori):  

 -           Obrir i tancar ordinador i pantalla 

 -          Ús del ratolí 

 -          Ús de les carpetes i del Llapis de Memòria. 

 -          Ús del teclat. 

 -          Obrir /tancar dels altaveus. 

-          EDU 365 

-          DOCUMENT DE TEXT 

o   Canvi de la mesura de la lletra. 

o   Canvi d’estil de lletra. 

o   Canvi de color de la lletra 

o   Aplicar color de fons a les frases. 

o   Realçar la lletra. 

o   Alinear el text segons convingui. 

o   Usar : “negreta”, “cursiva” i “subratllat” 

-          PAINT 

o   Línia, amb diferent tamany i forma. 

o   Inserir color de fons, a la figura i a la línia del dibuix. 

o   Usar formes programades diverses del programa . 

o   Saber esborrar. 

o   Guardar les creacions a una carpeta o pen 

o   Enviar-les per correu 

 -          SCRATCH Junior 1r, 2n trimestre. Aplicar dins les àrees i els itineraris d’aprenentatge aspectes 

com: Saber localitzar el magatzem de blocs (blau-moviment) (groc-inici d’acció) (taronja - control) 

(lila - aparença) (verd - so) (vermell – final acció). Creació històries o escenes. 

 

-  Lego WeDo 3r trimestre. Fer introducció al LegoWeDo i explicar com es troben les accions. 

Aplicar a la I.A. 

-          G-SUITE 

 o   Correu electrònic - enviar correu amb imatges i fotos 
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o  Maps - navegar pel maps, buscar llocs d'interès. 

o  Youtube – buscar videos i músiques 

-  ANG: Recursos online de creació pròpia i compartits. (educaplay, genially, youtube…).  

 

3r d’E. Primària 

-          Ordinador: recordatori de l’any passat. Obrir i tancar ordinador 

-          Ús avançat del teclat. 

-          canviar el dispositiu de so entre les diferents opcions. 

-          Ús de les carpetes i del Llapis de Memòria. 

-          Crear una carpeta ficant-li el nom que correspon segons les activitats que es realitzaran 

(textos, dibuix, full de càlcul,). 

-          Personalitzar el Llapis de Memòria amb el nom propi de l’alumne. 

-          Col·locar els altaveus en el lloc adequat i usar-los per sentir explicacions, música, etc. 

-          Desar el document de text en la carpeta creada en el llapis de memòria. 

-          Desar els dibuixos en la carpeta creada en el llapis de memòria. 

-          Desar el full de càlcul en la carpeta creada en el llapis de memòria. 

-          Desar la presentació en la carpeta creada en el llapis de memòria 

-          EDU 365 

-          PAINT 

o   La línia i el fons en les seves formes bàsiques 

o   Utilitzar totes les eines de pintar: llapis, pinzell, pot de pintura, aerosol i goma 

d’esborrar. 

o   Afegir colors a la paleta. 

o   Inserir fotos, 

o   Invertir la imatge, girar-la... 

 
 -         Introducció a l’SCRATCH amb Lego WeDo 1r, 2ni 3r TRIMESTRE aplicar dins les àrees i els 

itineraris d’aprenentatge aspectes com: Creació històries o escenes relacionades amb la I.A.  

 

 

 -          DOCUMENT DE TEXT 

o   Signes més habituals en els textos !¡, ?¿, accents. 

o   Majúscules/minúscules. 

o   Tipus de lletra/mida/color. 

o   Estils: negreta/cursiva/subratllat. 

o   Aplicar color de fons a les frases. 

o   Alineació: centrat/esquerra.... 

o   Guardar el text a mesura que el vaig escrivint. 
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-          FULL DE CÀLCUL 

o   Entrada de dades simples. 

o   Confecció de gràfics d’una sola sèries, sense retocar-la. 

o   Guardar el full de càlcul a mesura que el vaig escrivint. 

  

-          LIBRE OFFICE PRESENTACIÓ 

o   Creació d’una presentació 

o   Inserir: fletxes, figures, colors... 

o   Inserir fotografies. 

o   Inserir text. 

o   Guardar la presentació a mesura que el vaig escrivint. 

 

 G-SUITE 

- iniciació a Google: explicar la barra de busqueda amb les funcions i assajar. 

explicar les parts d’una pàgina d’internet. 

guardar imatges al lloc corresponent 

 

- Correu electrònic - enviar correu amb imatges i fotos. Explicar les parts del correu. Assumpte, 

CCOo CC , text 

- Maps - navegar pel maps, buscar llocs d'interès. 

- Youtube - buscarvideos i músiques 

-  ANG: Recursos online de creació pròpia i compartits. (educaplay, genially, youtube…).  

 

4t d’E. Primària 

-          Ús avançat del teclat. 

-          Ús dels altaveus 

-          Ús de les carpetes i del Llapis de Memòria 

-          Crear una carpeta ficant-li el nom que correspon segons les activitats que es realitzaran 

(textos, dibuix, full de càlcul,). 

-          Personalitzar el Llapis de Memòria amb el nom propi de l’alumne. 

-          Col·locar els altaveus en el lloc adequat i usar-los per sentir explicacions, música, etc. 
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-          Obrir un document de text i treballar un text al nivell corresponent. 

-          Obrir un programa de dibuix (PAINT) i fer dibuixos aplicant el nivell corresponent. 

-          Consolidació en un full de càlcul. 

-          Consolidació en les presentacions. 

-          Desar el document de text en la carpeta creada en el llapis de memòria. 

-          Desar els dibuixos en la carpeta creada en el llapis de memòria. 

-          Desar el full de càlcul en la carpeta creada en el llapis de memòria. 

-          Desar les presentacions en la carpeta creada en el llapis de memòria 

-          EDU 365 

-          PAINT 

o   Combinar la línia i el fons en les formes. 

o   Utilitzar totes les eines de pintar: llapis, pinzell, pot de pintura, aeroisol i goma 

d’esborrar. 

o   Practicar els girs. 

o   Fer ús de les quadrícules i dels regles 

-  DOCUMENT DE TEXT 

o   Signes més habituals en els textos !¡, ?¿, ;, :, -. 

o   Majúscules/minúscules. Distingir entre bloqueig de majúscules i tecla. 

o   Tipus de lletra/mida/color. 

o   Estils:negreta/cursiva/subratllat. 

o   Aplicar color de fons a les frases. 

o   Alineació: centrat/esquerra.... 

- aprendre a utilitzar la sangria i configuració de marges 

 o   Guardar el text a mesura que el vaig escrivint. 

-          FULL DE CÀLCUL 

o   Entrada de dades simples i decimals. 

o   Funció suma. 

o   Confecció de gràfics d’una o més sèries, sense retocar-los. 

o   Ampliació/reducció de gràfics i moure’ls. 

 -          PRESENTACIÓ 

o   Inserir: fletxes, figures, colors... també fotografies i text. 

o   Ficar un fons de diapositiva. 

o   Afegir noves diapositives. 
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o   Personalitzar la barra d’eines de la presentació. 

 

 

- Scratch amb LegoWeDo - introducció al 1r TRIMESTRE. Recordatori de l’eina. Realitza una 

construcció robòtica de 1r nivell. Aplicar a la I.A. durant 1r, 2n i 3r trimestre 

 

 

 G-SUITE 

 o   Correu electrònic - enviar correu amb imatges i fotos. Repassar les parts del correu. Assumpte, 

CCOo CC , text 

o  Maps - navegar pel maps, buscar llocs d'interès. 

- búsquedes avançades a internet 

aprendre a buscar informació i contrastar la seva veracitat 

o  Youtube - buscar videos i músiques 

-  ANG: Recursos online de creació pròpia i compartits. (educaplay, genially, youtube…).       

Plataforma del Blinklearning (Han de fer activitats, enviar-les, fer registre d’àudio). 

 

5è d’E. Primària 

 Domini de  l’ordinador assolit 

 

-          EDU 365 

-         (PAINT, CANVA) Programa de dibuix 

o   Ús de totes les eines dels programes senzills: estris de pintura, figures, 

combinacions. 

o   Moviment del dibuix o d’una part. 

o   Girs i simetries. 

o   Deformacions. 

- Introduir al 2n TRIMESTRE Canva o alguna altra plataforma per retocar imatges  

ANG: Crear un disseny amb canva per exposar un tema concret. Familiaritzar-se amb l’eina i el 

seu ús. 

            
- SCRATCH i LEGOWEDO nivell intermedi 1r , 2n I 3r TRIMESTRE aplicar dins les àrees i els 

itineraris d’aprenentatge aspectes com: Creació històries o escenes relacionades amb la I.A. 

 

 

-       DOCUMENT DE TEXT 
o   Localitzar i escriure tots els caràcters que apareixen en el teclat. 

o   Donar forma a les lletres a través del menú contextual: format/font, utilitzant algun 

dels efectes que ofereix específicament: superíndex, animacions. 

o   Interlineat. 

o   Alineació: totes quatre. 
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o   Inserir gràfics i donar-los format al fons i a la línia: títols, autoformes. 

o   Inserir imatges predissenyades i des d’arxiu i col·locar-les amb l’ajut adequat en un 

document. 

o   Utilitzar el corrector ortogràfic. 

o   Inserir número de pàgina. 

o   Fer esquemes amb quadres de text. 

o   Organitzar el text en columnes. 

o   Organitzar el document de treball amb claredat. 

 

 ANG: Escriure textos individuals amb documents de Google i compartits amb la profe. 

Compartir documents de text amb el classroom 
  

-          FULL DE CÀLCUL 

o   Entrada de dades numèriques i textuals. 

o   Format de dades i cel·les: tipus de mida de lletres i fons. 

o   Operacions bàsiques amb dígits i cel·les. 

o   Còpia d’operacions (copiar/enganxar) 

o   Funcions de calculs. 

o   Confecció i retoc bàsic (colors, lletres) de gràfics de dues o més sèries. 

o   Inserir/esborrar cel·les, files i columnes. 

o   Utilització del programa per elaborar llistats i taules. 

  

-         PRESENTACIÓ 

 

o   Inserir gràfics de treballs fets en un full de càlcul. 

o   Ficar un fons de diapositiva creat pel mateix alumne. 

o   Enumerar les diapositives. 

o   Enumerar paràgrafs. 

o   Programar efectes d’animació i transició de diapositives 

 ANG: Presentació de Google: Crear pàgines, canviar fons, duplicar pàgines, inserir imatge,  lletra i vídeo. 

- G-SUITE 

• cerques avançades a internet. 

• ANG: Cerca d’informació online destriant i fent cerca avançada i remarcant que tot el que es 

troba no és bo a l’hora d’utilitzar-ho. (Informació poc verídica, imatges amb dret d’autor…). 

ANG: Utilitzar diccionaris online. 

• Correu electrònic - enviar correu amb imatges i fotos. Repassar les parts del correu. Assumpte, 

CCOo CC , text. 

• Maps - navegar pel maps, buscar llocs d'interès. 

• Youtube - buscar vídeos i músiques 

• Sites i Classroom 
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ANG:  Respondre a formularis. Escriure i retornar correus.  Utilitzar el classroom, fent tasques, el seu 

retorn, marcar-les com a fetes, preguntar dubtes si cal i dins el termini establert. També s’han compartit 

materials fets amb genially, vídeos (de youtube i altres) i activitats de liveworksheets. 

ANG: Recursos online de creació pròpia i compartits (educaplay, genially, youtube…).   

Plataforma del Blinklearning (Han de fer activitats, enviar-les, fer registre d’àudio). 

Crear un còmic o storyboard fent fotografia d’imatge real  i adaptant-la al format pertinent. Saber 

guardar la imatge, organitzar el projecte, introduir lletra.  

 

 ALTRES APLICACIONS: 

• Canva 

• Genuially 

• Coogle. 

 

6è d’E. Primària 

  Domini de l’ordinador assolit: 

-          Ús avançat del teclat. 

-          Ús dels altaveus. 

-          Ús de les carpetes i del Llapis de Memòria 

-          Crear una carpeta ficant-li el nom que correspon segons les activitats que es realitzaran 

(textos, dibuix, full de càlcul,). 

-          Personalitzar el Llapis de Memòria amb el nom propi de l’alumne. 

-          Col·locar els altaveus en el lloc adequat i usar-los per sentir explicacions, música, etc. 

-          Obrir un document de text i treballar un text al nivell corresponent. 

-          Obrir un programa de dibuix (PAINT) i fer dibuixos aplicant el nivell corresponent. 

-          Fluïdesa de un full de càlcul. 

-          Fluïdesa de les presentacions. 

-          Desar el document de text en la carpeta creada en el llapis de memòria. 

-          Desar els dibuixos en la carpeta creada en el llapis de memòria. 

-          Desar el full de càlcul en la carpeta creada en el llapis de memòria. 

-          Desar les presentacions en la carpeta creada en el llapis de memòria, 

-          EDU 365 

-          PAINT 

o   Ús de totes les eines dels programes senzills: estris de pintar, figures, combinacions. 

o   Moviment del dibuix o una part. 

o   Gir i simetries. 

o   Deformacions. 

o   Obrir una imatge ja confeccionada i modificar-la. 

o   Introducció als programes de retoc fotogràfic: eina pinzell i clonació 

 

ANG: Crear un disseny amb CANVA per exposar un tema concret. Familiaritzar-se amb 

l’eina i el seu ús. Crear alguna activitat amb GENIALLY i conèixer les diferents opcions 
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que ofereix l’eina (jocs, presentacions…)  per poder compartir amb la resta de la classe o 

amb altes cursos. 

 

-          LIBRE OFFICE WRITE 

o   Donar format a les lletres a través del menú contextual: format/font, utilitzant 

qualsevol dels efectes que ofereix específicament: superíndex, subíndex, 

animacions. 

o   Interlineat. 

o   Alineació: totes quatre. 

o   Inserir gràfics i donar-los format afegint ombres, perspectiva i girs: títols, 

autoformes. 

o   Inserir imatges predissenyades i des d’arxiu i col·locar-les amb ajut adequat en un 

document. 

o   Utilitzar el corrector ortogràfic. 

o   Inserir número de pàgina modificar-ne el format. 

o   Fer esquemes amb quadre de text i autoformes. 

o   Marges del document. 

o   Tabuladors. 

o   Inserir encapçalament/peu de pàgina. 

o   Inserir símbols i caràcters especials. 

o   Inserir i donar un format mínim a taules. 

o   Integrar documents realitzats amb programes diferents amb copiar/enganxar. 

ANG: Escriure textos individuals amb documents de Google i compartits amb la profe. Compartir 

documents de text amb el classroom. Treballar cooperativament compartint un document de text al drive 

coneixent ja totes les pestanyes (subratllat, negreta, colors, tipus de lletra, format…). 
  

-          LIBRE OFFICE FULL DE CÀLCUL 

o   Entrada de dades numèriques i textuals. 

o   Format de dades i cel·les: tipus i mida de lletres, fons i línies. 

o   Operacions bàsiques amb dígits i cel·les. 

o   Còpia d’operacions (amb el ratolí) 

o   Funció suma i promig. 

o   Confecció i retoc (colors, lletres, eixos) de gràfics de dues o m és sèries. 

o   Inserir/esborrar cel·les, files i columnes. 

o   Confecció de gràfics extraient les dades d’un gràfic ja fet. 

o   Utilització del programa per elaborar llistats i taules. 

  

-          LIBRE OFFICE PRESENTACIÓ 

o   Inserir: fletxes, figures, colors... també fotografies i text. 

o   Inserir gràfics de treballs fets en un full de càlcul. 

o   Ficar un fons de diapositiva creat pel mateix alumne. I afegir noves diapositives. 

o   Enumerar les diapositives. Fer efectes d’animació i transició de diapositives. 

o   Inserir pel·lícules i inserir so. 

 

ANG: Presentació de Google: Crear pàgines, canviar fons, duplicar pàgines, inserir imatge,  

lletra i vídeo. Compartir presentacions per poder treballar en equips. 
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SCRATCH i LEGOWEDO nivell intermedi i alt 1r , 2n I 3r TRIMESTRE aplicar dins les àrees i 

els itineraris d’aprenentatge aspectes com: Creació històries o escenes relacionades amb la I.A. 

G-SUITE: 

• cerques avançades a internet.  

• Correu electrònic - enviar correu amb imatges i fotos. Repassar les parts del correu. 

Assumpte, CCOo CC , text 

• Maps - navegar pel maps, buscar llocs d'interès. 

• Youtube - buscar vídeos i músiques 

• Sites i Classroom. 

• ANG: Utilitzar diccionaris online. 

 

ANG: Cerca d’informació online destriant i fent cerca avançada i remarcant que tot el que es troba 

no és bo a l’hora d’utilitzar-ho. (Informació poc verídica, imatges amb dret d’autor…). 

ANG: Respondre formularis. 

ANG: Escriure i retornar correus. Posar filtres per organitzar el correu. 

ANG: Utilitzar el classroom, fent tasques, el seu retorn, marcar-les com a fetes, preguntar dubtes 

si cal i dins el termini establert. També s’han compartit materials fets amb genially, vídeos (de 

youtube i altres) i activitats de liveworksheets. 

ANG: Recursos online de creació pròpia i compartits (educaplay, genially, youtube…).   

ANG: Plataforma del Blinklearning (Han de fer activitats, enviar-les, fer registre d’àudio). 

ANG: Cerca d’informació online destriant i fent cerca avançada i remarcant que tot el que es troba 

no és bo a l’hora d’utilitzar-ho. (Informació poc verídica, imatges amb dret d’autor…). 

ANG: Utilitzar diccionaris online. 

ANG: Crear un vídeo educatiu de curt format, editar-lo i posar algun títol. 

 
 

ALTRES APLICACIONS: 

• Canva 

• Genuially 

• Coogle. 
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LES MATÈRIES PER ÀMBITS EN ELS DIFERENTS CURSOS DE LA ESO 
 
 
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’ESO i àmbits als quals pertanyen segons els cursos són: 

 

 
1r ESO 
 

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

• Àmbit matemàtic (matemàtiques) 

• Àmbit cientificotecnològic (CN biologia i geologia, tecnologia) 

• Àmbit social (ciències socials) 

• Àmbit artístic (música, visual i plàstica) 

• Àmbit d’educació física (educació física) 

• Àmbit de cultura i valors (tutoria i cultura religiosa) 

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

• Àmbit personal i social (avaluat per l'equip educatiu. El tutor/a fa una primera 

proposta.) 

• Els professors/es de les matèries optatives avaluaran la seva optativa apart. 

 

 

2n ESO 
 

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

• Àmbit matemàtic (matemàtiques) 

• Àmbit cientificotecnològic (CN biologia i geologia, física i química, tecnologia) 

• Àmbit social (ciències socials) 

• Àmbit artístic (educació visual i plàstica) 

• Àmbit d’educació física (educació física) 

• Àmbit de cultura i valors (tutoria i cultura religiosa) 

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

• Àmbit personal i social (avaluat per l'equip educatiu. El tutor/a fa una primera 

proposta.) 

• Els professors/es de les matèries optatives avaluaran la seva optativa apart. 
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3r ESO 
 

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

• Àmbit matemàtic (matemàtiques) 

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

tecnologia, robòtica) 

• Àmbit social (ciències socials) 

• Àmbit artístic (música) 

• Àmbit d’educació física (educació física) 

• Àmbit de cultura i valors (tutoria i cultura religiosa) 

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

• Àmbit personal i social (avaluat per l'equip educatiu. El tutor/a fa una primera 

proposta.) 

• Els professors/es de les matèries optatives avaluaran la seva optativa apart. 

 

 

4t ESO 
 

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

• Àmbit matemàtic (matemàtiques) 

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

informàtica, robòtica) 

• Àmbit social (ciències socials, emprenedoria, cultura clàssica, Hª de l’Art) 

• Àmbit d’educació física (educació física) 

• Àmbit de cultura i valors (tutoria i cultura religiosa, filosofia) 

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

• Àmbit personal i social (avaluat per l'equip educatiu. El tutor/a fa una primera 

proposta.) 
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AVALUACIÓ 
 
AVALUACIÓ DE L’ÀMBIT DIGITAL 

 

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

d’avaluar la competència digital de cada 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 

 
 

3.Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge 

en moviment per a produccions de documents digitals. 
 

 

• Llengües estrangeres 

 
 

5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 

tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 
 

 

• Totes les matèries 

 
 

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. 
 

 

 

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) 

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

o Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo. 

o Cercadors: tipus de cerca i planificació. 

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

o Tractament de la informació. 
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o Construcció de coneixement: tècniques i instruments. 

o Entorn personal d’aprenentatge (EPA). 

o Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital). 

o Sistemes de comunicació. 

o Normes de cortesia a la xarxa. 

o Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu. 

o 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 
 

 
 

2. Utilitzar les aplicacions d’edició 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. 
 

 

 

• Totes les matèries 
 

 
 

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. 
 

 

 

Continguts de l’àmbit matemàtic 

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

 
• Robòtica i programació. 

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

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració. 

• Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació. 
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• Tractament de la informació. 

• Construcció de coneixement: tècniques i instruments. 

• Entorn personal d’aprenentatge (EPA). 

• Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital). 

• Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu. 

• 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 
 

 
 

3.Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge 

en moviment per a produccions de documents digitals. 
 

 

 

• Totes les matèries 
 

 
 

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. 
 

 

 

Continguts de l’àmbit artístic 

 
• Realitat virtual i augmentada. 

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

• Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo. 

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració 

• Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació 

• Tractament de la informació 

• Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

• Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

• Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 
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• Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu. 

• Aprenentatge permanent . 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

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 
 

 
 

10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a 

l’ergonomia per a la prevenció de riscos. 
 

 

 

• Totes les matèries 
 

 
 

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. 
 

 

 

Continguts d’educació física 

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

• Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo 

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració 

• Tractament de la informació 

• Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

• Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

• Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

• Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

• Aprenentatge permanent 

• Ergonomia: salut física i psíquica 
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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 
 
 

3.Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge 

en moviment per a produccions de documents digitals. 

5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 

tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

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

utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual. 
 

 

• Totes les matèries 
 

 
 

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. 
 

 

 

Continguts de l’àmbit social 

 
• Seguretat informàtica 

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

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració 

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

• Tractament de la informació 

• Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

• Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

• Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

• Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

• Aprenentatge permanent 

• Sostenibilitat 

• 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 

 
 

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. 
 

 

 

Continguts de l’àmbit de cultura i valors 

• Seguretat informàtica 

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

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració 

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

• Tractament de la informació 

• Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

• Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

• Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

• Normes de cortesia a la xarxa 

• Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

• Ciutadania digital: tràmits, gestió, lleure i cultura 

• Aprenentatge permanent 

• Entorns virtuals segurs 

• 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: 
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• Tecnologia 

 
 

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

multimèdia, tractament de dades numèriques per a la producció de 

documents digitals. 
 

 

• TIC (informàtica) 

 
 

1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les 

tasques a realitzar. 

10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a 

l’ergonomia per a la prevenció de riscos. 
 

 

• Ciències de la naturalesa: física i química 

 
 

2. Utilitzar les aplicacions d’edició 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. 
 

 

• Ciències de la naturalesa: biologia i tecnologia 

 
 

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. 
 

 

• Totes les matèries 

 
 

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. 
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Continguts de l`àmbit científic 

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

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració 

• Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació 

• Tractament de la informació 

• Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

• Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

• Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

• Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

• Aprenentatge permanent 

• Sostenibilitat 

 
Continguts de l`àmbit tecnològic 

• Funcionalitats bàsiques dels dispositius 

• Tipus de connexions entre aparells 

• Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat 

• Conceptes bàsics del sistema operatiu 

• Seguretat informàtica 

• Robòtica i programació 

• Realitat virtual i augmentada 

• Sistemes de projecció 

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

• Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo 

• Funcionalitats dels navegadors 

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració 

• Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació 

• Tractament de la informació 

• Construcció de coneixement: tècniques i instruments 

• Entorn personal d’aprenentatge (EPA) 

• Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital) 

• Sistemes de comunicació 

• Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu 

• Aprenentatge permanent 

• Sostenibilitat 
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CONCRECIÓ DE LES EINES I LES APLICACIONS QUE S’EMPRARAN PER 
MATÈRIES A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 

1r d’ESO 
Llengua catalana 

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

Moll…). 

• Recerca d’informació per internet (cercador Google, Bing, Viquipèdia…). 

• Elaboració de treballs i presentacions amb Google Slides, 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 correu electrònic: escriure un correu i adjuntar text i imatges 

• Edició de textos breus en Google Docs, Word/OpenOffice 

• Exposicions orals acompanyades de material audiovisual, Google Slides, 

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 professor adjuntant una redacció amb les esmenes fetes 

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

electrònic 

• Bones pràctiques en l’ús de diccionaris online; Wordreference, freedictionary, 

Macmillan, Collins i Oxford dictionaries online. 

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

activitats del llibre Dynamic SB   1 ESO   Ed. Oxford, Dynamic   WB  1 ESO   

Ed. Oxford i la Plataforma Fiction Express, (monitoritzat pel professor) i a altres 

activitats proposades pel British Council. 

 

Ciències socials 

• Mur digital col•laboratiu (estil Padlet) 

• Presentació digital (Google Slides) 
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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’informes i treballs 

• Science Bits: És un currículum de ciències basat en la investigació i dissenyat per 

aprendre comprenent. No només proporciona continguts explicatius, sinó que 

ofereix una metodologia per aprendre ciències que motiva els estudiants i facilita 

la comprensió dels conceptes científics. 

 

Matemàtiques 

• Ús del llibre digital Mary Somerville 1 ESO. 

• Generar un document amb un editor de text on explicar raonadament el procediment 

de la divisibilitat. 

• Calcular el m.c.d i el m.c.m a través d’un full de càlcul i després insertar-lo en un 

editor de textos i raonar com es fa el procediment.  

• Fer operacions amb el full de càlcul sobre nombre fraccionaris i nombres 

naturals/enters.  

• Fer amb full de càlcul una pràctica sobre el sistema mètric decimal. 

• Fer amb el full de càlcul diferents exercicis de proporcionalitat i percentatges. 

• Fer anar el programa Geogebra per dibuixar diferents polígons i calcular perímetres i 

àrees.  

 

Tecnologia 

• Ús del llibre digital “Tecnologia 1 Sherpa. Make & Learn”. 

• Ús de l’entorn virtual d’aprenentatge Google Classroom per rebre i entregar treballs. 

• Compartir documents amb Google Drive.  

• Edició de textos i imatges amb Google Docs i Word.  

• Ús del correu electrònic Gmail.  

• Recerca avançada d’informació per internet (Google, Mozilla, Viquipèdia, etc…) 

• Presentacions digitals amb Google Slides i Powerpoint. 

• Ús de jocs i activitats digitals interactives (Kahoot, Genially i Educaplay) 

• Disseny i construcció d’objectes en 2D amb el programa Librecad. 

 

 
Educació física 

• Utilització del Classroom per entregar els treballs i exercicis 

• Gravació dels exercicis de circ en mòbil per grups de treball 

• Recerca informació 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 vídeo que ens permet crear els nostres propis 
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muntatges audiovisuals (MovieMaker, ShotClip, VivaVideo, Loopster) 

• Maneig i utilització del Classroom (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 polirítmia amb el programa digital d’edició de partitures, 

MuseScore 

• Enregistrament i edició d’un podcast. 

• Enregistrament i edició del so amb el programa Audacity 
 

 

Tutoria 

• Es treballa en l’ús competent i amb valors ètics i cívics, de les xarxes socials. 

Normes de bona conducta 

• Creació i manipulació de documents ofimàtics i audiovisuals. 

• Seguretat informàtica i ciberbullying 

 

Cultura Religiosa 

• 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 gamificació 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 professor adjuntant una redacció amb les esmenes fetes 
després de la correcció; eines de processament de text i imatge. Correu electrònic 

• Bones pràctiques en l’ús 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 Nouvelle expérience 1 (A1), Oxford (monitoritzat 

pel professor). 

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

eines de processament de so 

 

Alemany: 

• 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 
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• Bones pràctiques en l’ús 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 Beste Freunde A1.1. Hueber Verlag (monitoritzat 

pel professor). 

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

eines de processament de so 

 

 

Assegurem les mates: 

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

penjar arxius. 

• Presentacions digitals amb Google Slides i Powerpoint 

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

compartiran arxius amb Google Drive 

 

Comprenem i escrivim: 

• 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.  

 

 

 

2n d’ESO 
 

Llengua catalana 

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

Moll…) 

• Recerca d’informació per internet (cercador Google, Bing, Viquipèdia…) 

• Elaboració de treballs i presentacions amb Google Slides, 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 Classroom: compartir tasques i participar al fòrum 

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

• Edició de textos breus en Google Docs, Word/OpenOffice. 

• Exposicions orals acompanyades de material audiovisual, Google Slides i 

PowerPoint. 

• Tractament de pàgines amb material audiovisual: Youtube, Netflix 
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• Consulta a blogs: blog de la biblioteca 

• Normes de seguretat a la xarxa i de cortesia 

 

 
Llengua estrangera: Anglès 

• 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 de comprensió oral i escrita: activitats online (lyrics training…), pràctiques 

d’ús de diccionaris online (Wordreference…). Accés digital a les activitats del 

llibre Dynamic SB   2 ESO   Ed. Oxford, Dynamic   WB  2 ESO   Ed. Oxford i la 

Plataforma Fiction Express. 

 

Ciències socials 

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

• Utilització de fonts estadístiques digitals (tipus IDESCAT) 
 

Ciències naturals (Biologia, Geologia, Física i Química) 

• Resolució de qüestionaris Classroom 

• Science Bits: És un currículum de ciències basat en la investigació i dissenyat per 

aprendre comprenent. No només proporciona continguts explicatius, sinó que 

ofereix una metodologia per aprendre ciències que motiva els estudiants i facilita 

la comprensió dels conceptes científics. 

 

Matemàtiques 

• Resoldre diferents càlculs amb nombres enters a través d’un full de càlcul. 

• Resoldre problemes de fraccions amb el full de càlcul. 

• Introduir en un full de càlcul diferents expressions algebraiques així com resoldre 

equacions senzilles.  

• Resoldre problemes de proporcionalitat directa i inversa a través d’un full de càlcul. 

• Resoldre amb el programa Geogebra problemes d’àrees i volums.  

• Generar un full de càlcul per fer una taula de valors i a partir d’aquí representar 

funcions lineals.  

• Començar amb el programa Geogebra per representar funcions senzilles.  
 

Tecnologia 

• Ús del llibre digital “Tecnologia 2 Sherpa. Make & Learn”. 

• Programació amb Scratch a nivell bàsic 

• Millores d’edició de documents de text amb Word, Write o GoogleDocs 

• Eines de simulació de circuits elèctrics 

• Ús de l’entorn virtual d’aprenentatge Google Classroom per rebre i entregar treballs. 

• Presentacions digitals amb Powerpoint i Google Slides. 

• Jocs i activitats digitals interactives (Kahoot, Genially i Educaplay). 

• Disseny i construcció d’objectes en 3D amb el programa Sketchup. 
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Educació física 

• Utilització del Classroom per entregar els treballs i exercicis 

• Gravació dels exercicis de circ en mòbil per grups de treball 

• Recerca informació a internet per la creació d’un petit mural sobre els hàbits 

saludables i perjudicials relacionats amb l’activitat física i l’esport 

 

Tutoria 

• Es treballa en l’ús competent i amb valors ètics i cívics, de les xarxes socials. 

Normes de bona conducta 

• Creació i manipulació de documents ofimàtics i audiovisuals. 

• Seguretat informàtica i ciberbullying 

 

Cultura Religiosa 

• 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 gamificació per a l’aprenentatge (Kahoot) 

 
 
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 Classroom (realització de test, accés a continguts del 

curs, exercicis) 

 
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 

• Bones pràctiques en l’ús 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 Nouvelle Expérience 2,  Oxford (monitoritzat pel 
professor). 

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

eines de processament de so 
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Endavant amb les mates: 

 

▪ Edició de textos amb Google Docs i compartició d’arxius amb Google Drive. 

▪ Presentacions digitals amb Google Slides i Powerpoint. 

 

Viatge a la Lluna: 

• Treball en Google Docs, recerca a Internet i presentació en Google Slides. 
 

 

3r d’ESO 
 

Llengua catalana 

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

Moll…) 

• Recerca d’informació per internet (cercador Google, Bing, Viquipèdia…) 

• Elaboració de treballs i presentacions amb Google Slides, 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 Classroom: compartir tasques 

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

• Edició de textos breus en Google Docs, Word/OpenOffice 

• Exposicions orals acompanyades de material audiovisual, Google Slides 

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 professor adjuntant una redacció amb les esmenes fetes 

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

electrònic 

• Eines d’expressió i comprensió oral i escrita. Elaboració d’un portafolis digital 

sobre el llibre de lectura The Phantom of the Opera 

• Introducció als entorns col·laboratius: participació en el Classroom sobre un 

llibre de lectura del Fiction.  

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

activitats del llibre Dynamic SB   3 ESO   Ed. Oxford, Dynamic   WB  3 ESO   

Ed. Oxford i la Plataforma Fiction Express, (monitoritzat pel professor). 
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Ciències socials 

• Creació audiovisual sobre obra d’art del Renaixement (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 

• Science Bits: És un currículum de ciències basat en la investigació i dissenyat per 

aprendre comprenent. No només proporciona continguts explicatius, sinó que 

ofereix una metodologia per aprendre ciències que motiva els estudiants i facilita 

la comprensió dels conceptes científics. 

 
Ciències naturals (física i química) 

• Utilització del full de càlcul per elaborar taules i gràfics 
 

 

Matemàtiques 

• Resoldre amb un full de càlcul diferents problemes aritmètics (interès compost, 

proporcionalitat composta,… ) 

• Resoldre amb un full de càlcul diferents problemes de progressions.  

• Estudi de diferents funcions (lineal, afí i de proporcionalitat inversa) amb el programa 

Geogebra. 

• Estudi estadístic amb un full de càlcul (taules de freqüència, gràfics adequats al tipus 

d’informació, càlcul de les mesures de centralització i dispersió). 

 
Tecnologia 

• Ús del llibre digital “Tecnologia 3 Sherpa. Make & Learn”. 

• Tractament de dades amb fulls de càlcul 

• Ampliació d’edició de documents de text amb Google Docs, Word o OpenOffice 

• Edició d’imatge digital amb Gimp 

• Programació amb Scratch. 

• Programació amb AppInventor 

• Edició de vídeo i so. 

• Compartir documents al Drive 

 

Música: 

• Composició sobre uns acords donats amb el MuseScore 

• Creació d’un arranjament d’una obra musical a través  del programa digital, 

MuseScore 

• Creació d’un tema musical a través de pistes de so pre-gravades. 

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

de so per pistes. 
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Educació visual i plàstica 

• Utilització de dispositius mòbils o tauletes per realitzar retocs fotogràfics, collage 

o muntatges.(Gimp, Pixrl) 

• Recerca/Reconeixement d’obres d’art (ArtFinder, Smartify) 

• Recerca base de dades sobre art i cultura, accés 360º a galeries i museus d’arreu 

del món. (GoogleArts) 

• Maneig i utilització del Classroom (realització de test, accés a continguts del 

curs, exercicis) 

 

 

Educació física 

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

d’acrosport i el seu significat 

• Realització d’una gravació d’una seqüència d’exercicis d’acrosport en grups de 

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

• Cercar diferents cançons per finalitzar el treball d’exercicis d’acrosport gravats i 

amb música 

 

Tutoria 

• Es treballa en l’ús competent i amb valors ètics i cívics, de les xarxes socials. 

Normes de bona conducta 

• Ús de la pantalla digital 

• Recerca d’informació a Internet 

• Seguretat informàtica i ciberbullying 

 

 

Cultura Religiosa 

• Utilitzar Internet per consultar, extreure i com a eina d’ampliació de 

l’aprenentatge 

• Edició de textos i imatges amb processador de textos i imatges 
 

 

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 

• Bones pràctiques en l’ús 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 Nouvelle Expérience 3,  Oxford (monitoritzat pel 
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professor). 

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

eines de processament de so 

 

Alemany: 

• 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 

• Bones pràctiques en l’ús 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 Deutsch.com A1/2. Hueber Verlag. (monitoritzat 

pel professor). 

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

eines de processament de so 

 

Programació de robòtica: 

 

• Programació amb Scratch 

• Creació d’algoritmes – treball pensament computacional 

• Activitat de bona gestió de l’ordinador – gestió de les aplicacions instal·lades, 

antivirus, etc. 

• Treballem amb equip LEGO EV3, de robòtica. 

• Sensors i motors 

• Activitat seguidor de línia 

• Activitat laberint 

 

Matemàtiques de reforç: 
 

▪ Edició de textos amb Google Docs i compartició d’arxius amb Google Drive. 

▪ Presentacions digitals amb Google Slides i Powerpoint. 
 

 

 

4t d’ESO 
 

Llengua catalana 

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

Moll…) 

• Recerca d’informació per internet (cercador Google, Bing, Viquipèdia…) 

• Elaboració de treballs i presentacions amb Google Slides, PowerPoint i Prezi 

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

• Consulta a diferents diccionaris online 

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

• Ús del Classroom: 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 professor adjuntant 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; Google Slides, Power Point, Prezi o 

qualsevol altra eina digital d’elaboració de presentacions. 

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

activitats del llibre Dynamic SB   4 ESO   Ed. Oxford, Dynamic   WB  4 ESO   

Ed. Oxford i la Plataforma Fiction Express, (monitoritzat pel professor). 

 

Ciències socials 

• Utilització de l’aula virtual (estil Classroom) 

• Redacció d’un treball amb tècniques ofimàtiques avançades de processador de 

textos (preparació pel Treball de Recerca de Batxillerat) 

 

Matemàtiques 

• Combinar el full de càlcul i el programa Geogebra per resoldre diferents problemes de 

trigonometria.  

• Utilitzar el Geogebra i el full de càlcul per resoldre problemes de semblança. 

• Estudi de les característiques d’una funció a partir d’una funció dibuixada amb el 

Geogebra.  

• Representar diferents funcions elementals amb el Geogebra (funcions lineals, 

quadràtiques de proporcionalitat inversa, radicals, exponencials i logarítmiques). 
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• Utilitzar el full de càlcul per fer un repàs exhaustiu de tota l’estadística: paràmetres de 

posició,  de centralització i de dispersió. Distribució bidimensional. 
 

Educació física 

• Treball de recerca al Google o a d’altres indrets d’internet per a buscar cançons i 

diferents tipus de coreografies per a realitzar en grup. 

• Balls i ritmes amb suport digital i musical. Grups de 6-8 alumnes on amb l’ajut de 

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

la tableta i amb l’ajuda de música buscada per ells mateixos 

 

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 

• Bones pràctiques en l’ús 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 Nouvelle Génération B1. Santillana Français et 

Didier (monitoritzat pel professor). 

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

eines de processament de so. 

 

 

Alemany: 

• 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 

• Bones pràctiques en l’ús 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 Deutsch.com A1/2. Hueber Verlag. (monitoritzat 

pel professor). 

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

eines de processament de so 

 

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: Google Slides, 

PowerPoint o prezi 

• Creació de mapes conceptuals o infografies amb Canva, Cmaptool 

• Tractament de pàgines amb material audiovisual: Youtube, Netflix 
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• Consulta a blogs: blog de la biblioteca 

• Normes de seguretat a la xarxa i de cortesia 

 
 
Ciències naturals (biologia i geologia) 

• Elaborar presentacions utilitzant eines informàtiques 

• Science Bits: És un currículum de ciències basat en la investigació i dissenyat per 

aprendre comprenent. No només proporciona continguts explicatius, sinó que 

ofereix una metodologia per aprendre ciències que motiva els estudiants i facilita 

la comprensió dels conceptes científics. 

 

 

Ciències naturals (física i química) 
 

1) Tractament de dades amb fulls de càlcul  

2) Treball matemàtic amb entorn online GeoGebra 

3) Ampliació edició de documents de text amb Word o OpenOffice 

4) Utilització de laboratori online 

5) Creació i edició de vídeo de pràctica laboratori 
 

 
Robòtica 
 

1) Treballem amb el kit ARDUINO i aprenem a treballar amb: 

a. Sensors digitals i analògics 

b. Motors elèctrics continus i servo-motors 

c. Pantalles LCD 

d. Comunicacions Bluetooth amb el mòbil 

e. Disseny de circuits amb aplicatiu FRITZING 

f. Generem informes i agafem apunts amb processador de text 

2) Programació amb llenguatge propi Arduino, similar a C 

a. Estructures condicionals i iteratives 

b. Variables 

c. Funcions 

3) Realització de diversos projectes durant el curs: 

a. Llenyador autònom per posar al pessebre 

b. Sistema de seguretat amb alarma sonora 

c. Projecte final: Casa domòtica: Disseny previ, programació i construcció 

4) Itinerari d’Aprenentatge BIG DATA: 

a. Aprendre a interpretar el món de dades que ens envolta i la seva gestió 

b. Les xarxes socials, riscs i oportunitats 

c. Disseny d’una aplicació mòbil a partir de les necessitats de l’entorn 

5) Itinerari d’Aprenentage Art& Rocks: 

a. Creació d’una aplicació mòbil amb el programa MIT APP INVENTOR 

b. Edició de fotografies amb Paint i Paint.net 
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Història de l’Art 

• Realitzar una presentació utilitzant Google Slides o Power Point 

 
 

 

Tutoria 

• Es treballa en l’ús competent i amb valors ètics i cívics, de les xarxes socials. 

Normes de bona conducta 

• Ús de la pantalla digital 

• Recerca d’informació a Internet 

• Seguretat informàtica i ciberbullying 

 
Cultura Religiosa 

• Utilitzar Internet per consultar, extreure 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. 


