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Introducció: la informàtica a l’educació secundària. 
Amb l’aprovació de la LOGSE, any 1990, s’introdueixen els coneixements tecnològics en l’educació 

secundària. El decret 143/2007, que desenvolupa la LOE i la posterior LEC,  estableix el currículum 

de les assignatures a secundària. És a les assignatures de  Tecnologies i Informàtica on es 

desenvolupen majoritàriament els continguts informàtics dins del concepte de TIC (Tecnologies de la 

Informació i Comunicació). 

 

És doncs, en aquest marc on aquest treball de final de màster vol fer un estudi de les competències i 

els currículums pel què fa a la informàtica i per veure la seva distribució al llarg de la secundària. 

Així doncs, aquest TFM pretén fer una visió de tot el currículum relacionat amb la informàtica al llarg 

de la secundària per poder analitzar les diferents competències, veure els efectes de la seva 

implantació i fer una ampliació de la programació amb continguts informàtics. 

Que entenem per informàtica. 
 

L’Institut d’Estudis Catalans, en el seu diccionari , defineix informàtica com a “Branca de la ciència i 

de la tècnica que tracta de la concepció i de la utilització dels sistemes de transmissió i 

processament automàtics de la informació.” A la wikipèdia la defineix com a  “la ciència o tècnica 

relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant 

dispositius electrònics i sistemes computacionals” 

 

Respecte a les TIC, la wikipèdia les defineix com ”Les Tecnologies de la informació i de la 

comunicació (TIC o NTIC per a Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació o IT 

per a «Information Technology») agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el 

tractament i la transmissió de les informacions, principalment d'informàtica, internet i 

telecomunicacions. Per extensió, designen el sector d'activitat econòmica.” 

 

Així, mentre d’informàtica parlem de ciència, de les TIC fa referència a les noves tecnologies de 

comunicació que han aparegut aquests darrers anys gràcies a la WEB i la universalització d’Internet 

que estan dins d’aquesta ciència.  

 

El concepte estretament lligat a les TIC és la competència digital. D’aquesta competència podem 

trobar diferents enfocs. Així, en Jordi Vivancos
1
, mestre i llicenciat en pedagogia, professor 

d'ensenyament secundari i formador en TIC, ”dona una visió pluridimensional amb els vessants de 

Tecnologia, Informacional, Col·laborativa, Cognitiva i Cívica”. O bé en Jordi Adell
2
, Doctor en Filosofia 

i Ciències de l’Educació i professor del Departament d’Educació de la Universitat Jaume I de 

Castelló, ”desenvolupa el concepte de competència digital a través de cinc punts principals: 

Informacional, Tecnològica, Alfabetitzacions múltiples, Cognitiva general i Ciutadania digital.” 

  

                                                      
1
 Jordi Vivancos, De les TIC a les TAC (http://ticotac.blogspot.com) 

2
 Jordi Adell, Edu & Tec (http://elbonia.cent.uji.es/jordi/) 
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La tecnologia i les competències bàsiques. 
El currículum de l’ESO s’emmarca dins de vuit competències bàsiques (definides a l’annex 1 del 

decret 143/2007) i que s’han de desenvolupar en totes les matèries amb més o menys mesura. 

 

 

 
 
 
En el mateix decret defineix les competències bàsiques que ha de tractar l’assignatura de 
Tecnologies i les de Tecnologia i Informàtica de 4art com: 
 

Competències pròpies 
 
Les competències pròpies de la matèria de tecnologies estan estretament vinculades a les 
competències específiques centrades en conviure i habitar el món, que comprèn la 
competència en el coneixement i la interacció amb el món i la competència social i ciutadana. 
 
Assolir la competència de conviure i habitar el món implica adquirir coneixements sobre 
objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics, així com desenvolupar destreses 
tècniques i habilitats per manipular objectes amb precisió i seguretat. L'anàlisi d'objectes i 
sistemes tècnics des de diferents punts de vista permet conèixer com s'han dissenyat i 
construït els elements que els formen i quina funció desenvolupen dins el conjunt, facilitant el 
seu ús i conservació. 
 
En la matèria de tecnologies, el coneixement i la interacció amb el món físic implica identificar 
problemes rellevants, realitzar observacions i manipulacions, formular-se preguntes i obtenir 
respostes aplicant el coneixement teòric i empíric disponible. També suposa adquirir 
competències per fer un ús responsable dels recursos, tenir cura del medi, practicar un 
consum racional i vetllar per la pròpia salut i la dels altres com a elements clau de la millora 
de la qualitat de vida de les persones. 
 
La competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds per aplicar els 
coneixements propis de la matèria en el marc d'un treball individual i col·lectiu rigorós i també 
per prendre decisions en un món en què els avenços en els àmbits científic i tecnològic són 
molt ràpids i tenen una influencia decisiva en la vida de les persones, la societat i l'entorn. 
També implica el desenvolupament de valors i criteris ètics associats a la ciència i a la 
tecnologia, dins l'objectiu d'educar per una ciutadania responsable en una societat amb un 
component tecnocientífic cada vegada més complex i exigent.  
 
El tractament de la informació i la competència digital també s'ha de considerar una 
competència pròpia de la matèria. El tractament específic de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, integrat a aquesta matèria, proporciona una oportunitat 
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especial per desenvolupar aquesta competència, associada al desenvolupament de 
continguts que permeten localitzar, processar, elaborar, emmagatzemar, presentar i 
difondre la informació a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
L'ús d'aquestes tecnologies està associat, també, a la simulació de processos tecnològics 
i a l'adquisició de destreses relatives als entorns multimèdia. Aquesta competència 
permet valorar la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de 
l'entorn en un món globalitzat. 
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Definició i context del problema. 
 

Estarem d’acord que quan parlem de tecnologia, moltes vegades, el primer que ens ve al cap és un 

ordinador o ja darrerament el que anomenem un smartphone. Aquest fet es deu a la gran expansió 

que està tenint la informàtica en tots els àmbits de la nostra societat. 

De la mateixa manera, la informàtica té una influència cabdal en el desenvolupament d’altres ciències 

convertint-se així en una ciència transversal com ho són les matemàtiques. 

 

Són aquests fets, juntament a la meva formació i professió en aquesta ciència i el coneixement 

adquirit al cursar aquest màster que m’ha fet plantejar aquest TFM. (sóc enginyer tècnic en 

informàtica de sistemes per la UAB i professionalment, fa més de 15 anys que estic relacionat en una 

universitat donant suport informàtic a la comunitat docent i científica) 

 

Les preguntes que em plantejo són:  

 Quines competències s’estan demanant que adquireixin l’alumnat de secundària en aquesta 

ciència?  

 Quin impacte ha tingut sobre les competències bàsiques la importància que ha adquirit la 

informàtica (com a ciència)? 

 La importància que té en els diferents àmbits socials es veu reflectida al currículum de 

secundària? 

 Com resol el currículum la ràpida evolució que està tenint en els darrers anys?  

Recull de continguts TIC a primària 
És dins l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural on podem trobar les competències en 

TIC.  

 

 

El Decret 142/2007, on defineix el currículum de primària, descriu les següents competències que  

aporta aquesta àrea de coneixement a les competències bàsiques: 

 

Competències comunicatives  

- Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre espais, 

fets, problemes i fenòmens geogràfics, històrics, socials, naturals i tecnològics.  

- Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC 

per informar, per convèncer, per dialogar.  

- Utilitzar convencions cartogràfiques, matemàtiques i científiques i saber-les interpretar.  

- Identificar informacions rellevants de l’àrea en textos que utilitzen diferents canals 

comunicatius i de procedències diverses. 

 

Coneixement del medi natural, social i cultural 

 L’entorn i la seva conservació 

 El món dels éssers vius 

 Les persones i la salut 

 Persones, cultures i societats 

 Canvis i continuïtats en el temps 

 Matèria i energia 

 Entorn, tecnologia i societat 
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Competències metodològiques  

- Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació.  

- Utilitzar habilitats de planificació del treball.  

- Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació.  

- Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la resolució de 

problemes i la presa de decisions. 

 

Competències personals  

- Aplicar coneixements i habilitats en contextos familiars i del seu entorn.  

- Buscar els fonaments de la seva identitat.  

- Dissenyar i aplicar projectes individuals i col·lectius de manera responsable i creativa.  

- Desenvolupar habilitats personals (autoestima, autocrítica, autoreflexió, 

autoaprenentatge, iniciativa...) que afavoreixen les relacions interpersonals.   

Continguts TIC de primària 

Per adquirir aquestes competències el decret de primària proposa la següent distribució de 

continguts segons el cicle. (Per reduir-ne l’espai he extret els continguts no relacionats amb la 

informàtica.) 

 

Cicle Inicial 
 
Entorn, tecnologia i societat  

- Observació del funcionament d’aparells habituals de casa i de l’escola, de les parts que els componen i 
reconeixement de l’energia que utilitzen. Identificació d’elements que poden ocasionar riscos. Adopció 
de comportaments que contribueixen a la seguretat personal i a la dels altres.  

- Reconeixement d’elements bàsics de l’ordinador i del programari. Utilització del teclat, del ratolí i del 
micròfon i iniciació al programari bàsic de processador de text, edició gràfica i de presentació.  

- Iniciació al correu electrònic en grup i amb ajuda.  
- Iniciació a l’ús de la càmera fotogràfica.  

 
Connexions amb altres àrees  

- Comprensió i producció de missatges orals, escrits i audiovisuals.  
- Utilització dels recursos de les TIC.  

 
 
Cicle mitjà  
 
L’entorn i la seva conservació  

- Mesura de la temperatura, direcció i velocitat del vent i quantitat de precipitacions. Iniciació al registre, 

representació gràfica i interpretació de dades meteorològiques. Utilització de recursos TIC. 

- Realització d’un treball d’investigació a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu i 

l’ús de les TIC. 

 
Persones, cultures i societats  

- Elaboració d’un estudi de cas sobre elements característics de l’entorn, per mitjà del treball cooperatiu i 

utilitzant diferents fonts d’informació (documents, informacions orals, mitjans de comunicació, 

Internet). 

 
Canvis i continuïtats en el temps  

- Anàlisi diacrònic o sincrònic d’algun fet social i cultural (habitatge, vestit, utillatge) en diverses cultures, 

a partir del treball cooperatiu i l’ús de les TIC..  

 
Entorn, tecnologia i societat  

- Reconeixement i utilització dels elements bàsics de l’ordinador i del programari: finestres, menús.  
- Ampliació en l’ús de les funcions del programari bàsic de processador de text, edició gràfica i de 

presentació amb textos, dibuixos, imatges i àudio.  
- Cerca, amb ajudes, a Internet. Reconeixement de les pàgines web.  
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- Ús del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació amb ajudes.  
- Ús de la càmera fotogràfica i iniciació a la càmera de vídeo.  

 
Connexions amb altres àrees  

- Comprensió i producció de missatges orals, escrits i audiovisuals.  
- Comunicació d’informacions amb diferents llenguatges simbòlics.  
- Utilització dels recursos de les TIC. Cerca guiada de la informació a Internet.  

 
 

Cicle superior  
 
L’entorn i la seva conservació  

- Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes rellevants de 
l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents fonts 
d’informació. Argumentació oral i escrita de les propostes de solució.  

 
El món dels éssers vius  

- Utilització de la lupa binocular per a l’observació de parts d’organismes o de petits organismes. Ús del 
microscopi per a l’observació d’alguns microorganismes. Ús de dispositius TIC per a l’emmagatzematge 
i tractament de les observacions.  

 
Persones, cultures i societats  

- Reconeixement de la diversitat d’opinions i de l’ús de diferents canals per a l’intercanvi d’opinions i 
difusió d’informacions.  

- Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació i anàlisi crítica de la influència de la 
publicitat sobre els hàbits de consum.  

 
Canvis i continuïtats en el temps  

- Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper, a partir del treball cooperatiu, i 
comunicació de la informació per mitjà dels recursos de les TIC, mostrant valoració i respecte per les 
manifestacions del patrimoni.  

 
Matèria i energia  

- Planificació d’experiències per comprovar propietats dels materials i el seu comportament davant la 
llum, la calor i l’electricitat. Elaboració d’un informe per comunicar el procés i els resultats utilitzant 
l’ordinador.  

- Utilització dels recursos de les TIC. 
  
Entorn, tecnologia i societat  

- Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.  
- Recerca d’informació sobre com s’ha resolt un problema bàsic de la vida quotidiana al llarg del temps a 

partir d’un treball comparatiu i d’ús de les TIC.  
- Ús responsable de les TIC. Valoració de la necessitat de controlar el temps destinat a la seva utilització i 

el seu poder d’addicció.  
- Utilització de l’administrador de fitxers. Reconeixement i utilització dels menús per a les funcions del 

programari bàsic de processador de text, edició gràfica i de presentació amb textos, dibuixos, imatges i 
àudio.  

- Utilització d’Internet per a la cerca d’informació (imatge, text i àudio) a través de: cercadors, paraules 
claus, adreces web. Tractament de la informació.  

- Ús del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació amb publicació de documents a Internet.  
 
Connexions amb altres àrees  

- Ús de tècniques de representació gràfica.  
- Comunicació d’informacions i argumentacions pròpies.  
- Valoració d’estils de vida saludables.  
- Anàlisi d’elements del patrimoni natural i cultural.  

 
 

En aquest recull podem constatar que els alumnes de primària ja adquireixen una iniciació a les TIC. 
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Els continguts d’informàtica a l’ESO. 
Com hem pogut veure al decret, tota la informàtica que forma part del currículum de secundària volta 

entorn de les TIC dins de l’especialitat de tecnologia. En el següent punt podem veure com es 

distribueix el currículum referent a les TIC a llarg de l’ensenyament de la secundària. 

Continguts segons el currículum. 
El document d’ ORIENTACIONS PER AL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM de la Direcció 

General d’Educació Bàsica i el batxillerat del 2009 dona les pautes pel desplegament del currículum 

de les assignatures de tecnologies, obligatòria de primer a tercer, i de les assignatures optatives de 

tecnologia i informàtica de quart. 

 

El següent recull mostra la proposta que ens fa aquest document per la distribució dels continguts 

tecnològics al llarg de la secundària obligatòria. 

Primer curs. 

Com hem dit, el currículum tecnològic de primer és dins de l’assignatura de tecnologies i els 

continguts TIC són: (veure el quadre senyalats en groc) 

 

 
 

Anàlisi i utilització de dispositius TIC, emmagatzematge, organització i recuperació d’informació i 

utilització de programari informàtic per la creació, edició, millora i presentació de documents. 
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En aquest primer curs, doncs, el currículum de les TIC el podem resumir dient que és una introducció 

al sistema d’arxius digitals i la creació de documents, ja siguin els anomenats Word
34

 o PowerPoint
56

 

o equivalents com el LibreOffice.  

Segon curs. 

 
El currículum TIC de segon tracta de l’ús de l’Internet i les seves possibilitats d’intercanvi 

d’informació, ja sigui per comunicació entre persones en les seves diferents vessants o per 

intercanviar arxius (programes, música,...). També les problemàtiques de seguretat i legals que se’n 

deriven. 

                                                      
3
 Word és marca registrada per Microsoft. 

4
 Programari destinat a l’edició de documents de caràcter general. 

5
 PowerPoint és marca registrada de Microsoft. 

6
 Programari destinat a fer presentacions ja sigui en paper o bé en pantalla. 
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Torna a tractar de presentacions, que al primer curs ja s’ha fet una primera ullada i de la gestió de 

recursos en xarxes locals (impressores, escàners, discos compartits, etc.) 

Tercer curs. 

 
En el currículum de tercer proposa dedicar la majoria de currículum TIC a les comunicacions i el seu 

ús responsable. Creació de continguts multimèdia i proposar la utilització de l’ordinador per a la 

realització de treballs, ja siguin individual o en grup. L’ús de simuladors per veure el funcionament de 

mecanismes i l’ús d’aplicacions informàtiques per fer projectes tecnològics. 



 Màster en Formació del Professorat d’Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  

Proferssional i Ensenyament d’idiomes. 

 

Programació informàtica d’un centre educatiu de secundària                                                                           12 

 

Quart curs. 

A quart, i com a matèries optatives i per tant que no cursaran tots els alumnes, els continguts 

tecnològics són oferts en dues assignatures, Tecnologia i Informàtica. 

Tecnologia 

 
A l’assignatura de Tecnologia, el currículum estrictament TIC recau en l’ús de simuladors pel disseny 

i anàlisi de circuits, tant electrònics, pneumàtics o hidràulics. Ús d’aquests simuladors és degut, en 

part, a l’alt cost que representa tenir tots aquests recursos reals al centre. 
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Informàtica 

 
 

Aquesta és l’única assignatura que tot el seu contingut és informàtic. Ara bé, si mirem els continguts 

que ens proposa podem dir, tal i com he definit al principi, el seu contingut és només TIC.  

 

En aquesta proposta de currículum no hi ha llenguatges de programació, ni gestió de bases de 

dades, ni aprofundiment de sistemes operatius, ni informació del maquinari, etc, que també són 

continguts informàtics genèrics. 
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Adaptació del currículum en un centre. 
A aquest segon any de màster he tingut l’oportunitat de veure i participar en el funcionament d’un 
centre dins de l’assignatura de Pràcticum. 
 
És doncs, en aquest centre on he pogut veure el funcionament i el dia a dia d’un centre de 
secundària. 
 
En aquest centre han adoptat una sèrie d’adaptacions del currículum de les assignatures del 
departament de tecnologia per poder ampliar les hores de docència d’aquests temaris. 
 
El centre, públic, imparteix els ensenyament secundària obligatòria en tres línies. També té tres 
modalitats de batxillerat, dos cicles formatius de diferents especialitats, un cicle formatiu de grau 
superior i el curs de preparació a les proves d’accés a CF de grau superior. És un centre dels 
considerats grans, tenint en compte que està ubicat a un poble de la segona corona metropolitana. 
 
El centre, en aquests darrers dos anys, en els dos primers cursos de l’ESO, han programat 
l’assignatura d’Informàtica d’Usuari conjuntament amb la d’Educació Emocional en grups desdoblats 
una hora a la setmana.  
 
Aquesta hora a la setmana, ha permès programar els continguts TIC de l’assignatura de tecnologies 
separadament de la resta dels continguts de la matèria. D’aquesta forma, l’assignatura d’informàtica 
es desenvolupa integrament a l’aula d’informàtica. 
 

Programació de l’assignatura amb continguts informàtics del centre. 

En els següents quadres podem veure les adaptacions curriculars de l’assignatura d’Informàtica 
d’Usuari, els continguts del quals són extrets del currículums del departament de tecnologies. També 
he afegit els currículums de les assignatures de Tecnologies de 3er, Tecnologia i Informàtica de 4art, 
essent aquestes darreres optatives, per tal de veure globalment la programació de la competència 
informàtica. 
 

Primer – Informàtica d’Usuari 

Continguts: 

CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS, VALORS I NORMES. 

Edició de textos 
Ús del processador de 
textos Word per a realitzar 
treballs. 

Disposició vers el treball i utilització de 
l’ordinador. 
 

Funcions bàsiques d’un full de 
càlcul: sumatori, 
multiplicacions, format, 
referències, gràfics. 

Realització de 
pressupostos i gràfics amb 
el full de càlcul Excel. 

Disposició a usar les eines informàtiques 
per a resoldre problemes quotidians. 

Fonaments d’Internet 
Cerca d’informació a Internet 

Cerca d’informacions 
concretes a Internet. 

Disposició a usar les eines informàtiques 
per a resoldre problemes quotidians 
Iniciativa en la recerca d’informació. 
Esperit crític amb les fonts d’informació. 
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Competències bàsiques: 

 

 Tractament de la informació i la competència digital:  

 

o Desenvolupament de continguts que permeten localitzar, processar, elaborar, 

emmagatzemar, presentar i difondre la informació a través de les tecnologies de la 

informació i la comunicació. 

 

o Adquisició de destreses relatives als entorns multimèdia.  

 

o Valorar la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de 

l'entorn en un món globalitzat.  

 

 Competència d'aprendre a aprendre:  

 

o Anàlisi i selecció d'informació útil per abordar un projecte.  

 

Desenvolupament: 

UD Nom Hores 

1 Informàtica general 1 

2 Processador de textos 18 

3 Navegació per Internet 1 

4 Internet per a comunicar-se 1 

5 Full de càlcul 14 

Total aproximat 35 

Segon – Informàtica d’Usuari 

Continguts: 

CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS , VALORS  I NORMES. 

Edició avançada de textos 

Realització d’un dossier 

sobre un tema de 

Tecnologia amb l’editor 

Open Office Writer 

Polidesa i ordre en la presentació de 

treballs 

Xarxes locals   

Internet: terminologia, 

estructura i funcionament 
 

Actitud crítica i responsable de la propietat i 

distribució dels programes i de la 

informació. 

Eines i aplicacions per a la 

cerca, descàrrega i intercanvi i 

publicació d'informació 

  

Internet: autoria, fiabilitat i 

finalitat. 
  

Funcions bàsiques d’un full de 

càlcul: sumatori, 

multiplicacions, format, gràfics. 

Realització de 

pressupostos i gràfics amb 

el full de càlcul Open Office 

Calc 
Disposició a usar les eines informàtiques 

per a resoldre problemes quotidians 
Funcions avançades d’un full 

de càlcul: referències, cerca, 

transformacions textuals. 

Realització d’exercicis amb 

el full de càlcul Open Office 

Calc 
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Fonaments d’Internet   

Cerca d’informació a Internet  
Iniciativa en la recerca d’informació. 

Esperit crític amb les fonts d’informació 

Antivirus, antispyware, 

antiadware 

Us d’antivirus , antispyware 

i antiadware 

Prudència en l’accés a Internet i en la 

gestió de l’ordinador 

Mida de la informació 
Exercicis de càlcul 

d’ocupació de memòria 
 

Conceptes d’imatge digital: 

tipus, formats, ocupació, 

compressió 

  

Programes de tractament 

d’imatge 

Manipulació d’imatges amb 

l’editor lliure GIMP 
 

Presentacions 

Realització d’una 

presentació sobre un tema 

d’informàtica amb l’editor 

Open Office Impress 

 

Fonaments de les pàgines 

web 

Realització de pàgines 

elementals 

Percepció de la tecnologia com a element a 

l’abast de la comprensió. 

Editors per a pàgines web. 

Adreça web 

Ús d’un editor per a 

escriure pàgines web i 

penjat a una web 

 

Programació 
realització de programes 

senzills amb Scratch 
 

 

Desenvolupament: 

UD Nom Hores 

1 Processador de textos / Xarxes i Internet 7 

2 Full de càlcul 6 

3 Imatge 7 

4 Presentacions 5 

5 Publicació de blogs (com a carpeta digital) 3 

6 Programació amb Scratch 5 

                                                                   Total aproximat 33 

 

Tercer - Tecnologies 

Continguts 

1. Màquines, mecanismes i estructures 

1.1. Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament de mecanismes i 

associacions d'ells, i determinar esforços i estabilitat d'estructures. 

2. Els projectes tecnològics 

2.1. Ús d'aplicacions informàtiques per a la cerca d'informació, la resolució de problemes i la 

presentació de la memòria. 

3. Les comunicacions 

3.1. Anàlisi de les comunicacions alàmbriques i inalàmbriques: telefonia, ràdio, sistemes de 

posicionament global, ordinador i televisió. Reflexió sobre el seu ús responsable. 

3.2. Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació de treballs individuals i de grup 

a Internet. 

3.3. Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant l'ordinador com a mitjà de 

comunicació en un espai real o virtual. 
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Competències bàsiques: 

1. Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 
1.1. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
1.2. Competència social i ciutadana. 

2. Les competències comunicatives: 
2.1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
2.2. Competències artística i cultural 

3. Les competències metodològiques: 
3.1. Tractament de la informació i competència digital 
3.2. Competència matemàtica 

4. Les competències personals: 
4.1. Competència d'autonomia i iniciativa personal 

 

Desenvolupament 

UD Nom Hores 

1 Creació de pàgines WEB. 3 

2 Dibuix assistit per ordinador. 3 

3 Forces i estructures. 10 

4 Disseny i construcció d’habitatges. 10 

5 Sistemes de comunicació. 8 

6 Mecanismes de transmissió de moviment. 8 

7 Màquines tèrmiques. 8 

8 Anem al taller 20 

                                                                   Total aproximat 70 

 

Quart – Tecnologia (Optativa) 

Continguts 

1. L'habitatge 

1.1. ... 

1.2. Valoració d'estratègies d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica i 

domòtica. 

2. Electrònica, pneumàtica i hidràulica 

2.1. ... 

2.2. Caracterització d'aplicacions de l'electrònica a processos tècnics i aparells. 

2.3. ... 

2.4. Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar circuits 

pneumàtics i hidràulics 

2.5. ... 

3. Control i automatització 

3.1. ... 

3.2. Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de l'ordinador com a element 

de programació i control. 

3.3. Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i fer-

ne el disseny. 

3.4. Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d'un robot. Elements mecànics 

i elèctrics necessaris per el seu moviment. 

3.5. Disseny, construcció i programació de robots. 

3.6. Valoració de la incidència de l'automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg de la 

història 
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Competències bàsiques: 

Pròpies de la matèria 

 

 Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 

o Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

o  Competència social i ciutadana. 

Altres  

 Les competències comunicatives: 

o Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

o Competències artística i cultural 

 Les competències metodològiques: 

o Tractament de la informació i competència digital 

o Competència matemàtica 

o Competència d'aprendre a aprendre 

 Les competències personals: 

o Competència d'autonomia i iniciativa personal 

 

Desenvolupament 

 

UD Nom Hores 

1 Característiques funcionals de l’habitatge 15 

2 Instal·lacions de l’habitatge. 15 

3 Manteniment de l’habitatge. 6 

4 Pneumàtica i hidràulica. 9 

5 Electrònica analògica. 9 

6 Electrònica digital. 12 

7 Tecnologia de control. 4 

8 Robòtica. 5 

9 Anem al taller. 25 

                                                                   Total aproximat 100 

 

Quart – Informàtica (Optativa) 

Continguts 

 
1. Creacions multimèdia  

1.1. Aplicació de tècniques d'imatge física a través de perifèrics d'entrada.  

1.2. Ús de tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació, 

modificació de la mida de les imatges i selecció de fragments, creació de dissenys gràfics, 

alteració dels paràmetres de les fotografies digitals.  

1.3. Captura, edició i exportació d'àudio i de vídeo. Caracterització de formats 

d'emmagatzematge.  

1.4. Creació de continguts multimèdia mitjançant aplicacions informàtiques.  

1.5. Publicació i difusió de continguts. 

1.6. Integració i organització d'elements multimèdia en estructures hipertextuals.  

1.7. Disseny de presentacions amb elements multimèdia.  

1.8. Creació i publicació a Internet. Estàndars de publicacions.  

1.9. Valoració de l'accessibilitat de la informació.  

2. Eines per a la comunicació  
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2.1. Caracterització de xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i permisos. 

Identificació de recursos compartits.  

2.2. Ús de connexions sense fils i intercanvi d'informació entre dispositius mòbils.  

2.3.  Valoració de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de 

l'entorn social: comunitats virtuals, globalització, interacció a Internet. 

2.4. Reconeixement i aplicació de mesures de seguretat en l'ús d'Internet.  

2.5. Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació.  

2.6. Adquisició d'hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els 

entorns virtuals.  

2.7. Reconeixement de canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, música, vídeo, 

ràdio, TV. Accés i descàrrega. Modalitats d'intercanvi.  

 

Competències bàsiques. 

Competències pròpies de la matèria  

 Competència de conviure i habitar el món:  
o Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: 

 Adquirir coneixements sobre sistemes i entorns tecnològics. 
o Competència social i ciutadana: 

 Integra coneixements, habilitats i actituds per aplicar els coneixements propis 
de la matèria en el marc d'un treball individual i col·lectiu rigorós. 

 Prendre decisions en un món en què els avenços en els àmbits científic i 
tecnològic són molt ràpids i tenen una influència decisiva en la vida de les 
persones, la societat i l'entorn. 

 Desenvolupament de valors i criteris ètics associats a la ciència i a la 
tecnologia, dins l'objectiu d'educar per una ciutadania responsable en una 
societat amb un component tecnocientífic cada vegada més complex i 
exigent.  

 Competències metodològiques:  
o Tractament de la informació i la competència digital:  

 Desenvolupament de continguts que permeten localitzar, processar, 
elaborar, emmagatzemar, presentar i difondre la informació a través de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

 Adquisició de destreses relatives als entorns multimèdia. 
 Valorar la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i 

transformació de l'entorn en un món globalitzat.  
o Competència d'aprendre a aprendre:  

 Anàlisi i selecció d'informació útil per abordar un projecte.  

 Competències comunicatives: 
o Competència lingüística i audiovisual:  

 Adquisició del vocabulari específic, que ha de ser utilitzat en els processos 
de recerca, anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de la informació.  

o Competència artística i cultural:   
 Ús d'instruments de representació gràfica i el disseny. 

o Competència d'autonomia i iniciativa personal: 
 Desenvolupar-se amb autonomia i iniciativa personal en diversos àmbits de 

la vida i del coneixement, inclòs el tecnològic. 
 

Desenvolupament 

 

UD Nom Hores 

1 Xarxes d’ordinadors, Connexions sense fils 16 

2 Interacció social via Internet. Web 2.0 8 

3 Internet 8 
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4 Presentacions  7 

5 Informació digital 3 

6 Imatge digital 11 

7 Procediments de disseny digital 14 

8 Àudio i vídeo digital 12 

9 Pàgines web 8 

10 Projecte 12 

                                                                   Total aproximat 
99 

 

Darrers canvis normatius. 
El passat 22 de maig s’ha publicat el decret 51/2012 que modifica alguns aspectes de l’ordenació 

curricular de l’educació secundària obligatòria (decret 143/2007). 

Aquest aspectes són, bàsicament, l’incrementen el nombre d’hores de matemàtiques a 2on i 4art , la 

inclusió de la nova matèria d’emprenedoria com assignatura optativa de 3er i les  limitacions en el 

nombre d’alumnes per oferir les matèries optatives per part del centre. 

 

Una de les competències d’aquesta optativa d’emprenedoria és la digital pel que fa al tractament i la 

presentació de la informació així com l’ús de les xarxes socials per a finalitats específiques. Part 

d’aquesta competència també és la capacitat d’adaptació a noves maneres de treballar i la disposició 

a l’adaptació constant a l’ús de les tecnologies. 

Síntesi del problema. 
Fins ara hem pogut veure què diu la normativa. També hem vist una programació real d’un 

departament de tecnologia al llarg de la secundària referent a la competència digital, les TIC i la 

informàtica. 

 

Hem pogut veure que quan el currículum parla de TIC és refereix a la competència digital en ús de la 

tecnologia per tal de desenvolupar alguna tasca, ja sigui per a la recerca d’informació, per a la 

presentació o per a la comunicació. El que sempre havíem anomenat informàtica d’usuari. 

Les eines proposades per utilitzar les TIC es redueixen a programari de processador de texts, full de 

càlcul, presentacions, els cercadors, manipuladors d’imatges, simuladors, etc.  

És en el currículum d’informàtica de 4t on s’estén més en la informàtica i parla de sistemes operatius, 

sistemes  d’emmagatzematge, xarxes i dispositius, conceptes tots ells informàtics, però sense sortir 

del concepte d’informàtica d’usuari. 

És dins de les descripcions de les competències pròpies de la matèria de tecnologies que descriu la 

competència TIC i per la qual es desenvolupa tot el currículum esmentat. 

 

També hem vist com els continguts digitals comencen a la primària, introduint els conceptes que es 

desenvolupen també a l’ESO. 

 
Cal tenir en compte, que el decret és del 2007 i el document d’ ORIENTACIONS PER AL 

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM és del 2009. Durant aquest temps, hi ha hagut una evolució 

tant a la tecnologia com en els centres. Aquesta evolució no s’ha tingut en compte i el currículum no 

ha variat. D’una banda, s’ha generalitzat l’ús de pissarres i sistemes digitals dins l’aula. També s’ha 

generalitzat l’ús de portals virtuals (tipus moodle) amb els quals l’alumnat interactua amb materials 

docent digitals. Aquesta generalització ha sigut transversal al centre, amb més o menys mesura i no 

s’ha limitat a la matèria de tecnologia.  
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D’altra banda, la implantació parcial del programa 1x1 el curs 2009-1010 en un gran nombre instituts 

ha universalitzat encara més l’ús dels ordinadors a les aules. Ha convertit les aules en digitals 

utilitzant Internet i entorns virtuals d’aprenentatge així com els llibres digitals de forma força estesa. 

 

Així, doncs, l’ús de les TIC ja no és exclusiu de l’assignatura de tecnologia. S’ha escampat per totes 

les matèries del currículum quan els docent d’altres assignatures proposen dossiers digitals, 

presentacions o treballs en format digital per tal de ser entregats al portal virtual de classe i porten els 

seus coneixements TIC al seu alumnat.  

 
Per tal desenvolupar aquest desplegament, alguns centre disposen d’un pla TAC

7
. 

 

És la digitalització el fet tecnològic que ha provocat aquesta evolució i en canvi l’ordenació curricular 

de la competència TIC no ha evolucionat. Segueix tractant la competència com la informàtica d’usuari 

dins de tecnologia i alhora, deixa de banda el tractament de la informàtica com a fet tecnològic. 

 

Els currículum de tecnologia obvia, o es veuen d’una forma quasi testimonial, la introducció a la 

competència informàtica, continguts totalment assumibles per l’alumnat de secundària que són claus 

per desenvolupar una competència informàtica (o TIC o digital) en tot l’ample de la seva definició.  

Continguts genèrics per comprendre aquesta competència són:  els llenguatges de programació, les 

base de dades i els servidors, ja siguin web, de fitxes, etc. 

 

A l’hora que s’han produït canvis en el currículum, amb el nou decret 51/2012 del maig, el condiciona 

encara més, obligant als centres a oferir les assignatures optatives només en el cas d’haver-hi un m 

mínim de 10 alumnes matriculats i per tant obligant al centres no oferir aquestes competències si no 

hi ha demanda. 

 

Cal no deixar de banda, tampoc, les noves necessitats tècniques que ha generat la implantació 

d’aquestes tecnologies al centre. Gestionar tots aquestes recursos TAC, pissarres, portals, 

ordinadors, xarxes, etc. requereix uns recursos, tan tècnics com humans, pels quals no s’ha dotat els 

centres, tot el contrari, al deixar l’existència del coordinador informàtic del centre a voluntat de la 

direcció. 

 

I finalment recordar els tres objectius estratègics del consell d’Europa que es va celebrar a Lisboa 

l’any 2000, on marcava l’estratègia a seguir per tal de convertir el mercat comú europeu en 

l’economia més dinàmica del món l’any 2020: 

- Millorar la qualitat i l’eficàcia dels sistemes d’educació i formació.  

- Facilitar l’accés de tots a l’educació i la formació.  

- Obrir l’educació i la formació a un món més ampli.  

 
 

                                                      
7
 El Pla TAC de centre. (www.gencat.cat/educacio) 

Competència pròpia, referent a les TIC: 
 
El tractament de la informació i la competència digital també s'ha de considerar una 
competència pròpia de la matèria. El tractament específic de les tecnologies de 
la informació i la comunicació, integrat a aquesta matèria, proporciona una 
oportunitat especial per desenvolupar aquesta competència, associada al 
desenvolupament de continguts que permeten localitzar, processar, elaborar, 
emmagatzemar, presentar i difondre la informació a través de les tecnologies 
de la informació i la comunicació. L'ús d'aquestes tecnologies està associat, 
també, a la simulació de processos tecnològics i a l'adquisició de destreses 
relatives als entorns multimèdia. Aquesta competència permet valorar la 
informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l'entorn 
en un món globalitzat. 
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Descripció de la solució. 
Al meu parer, doncs, la justificació de l’ampliació dels coneixement d’informàtica i no només 

d’informàtica d’usuari, la podem trobar rellegint les competències pròpies de la matèria de 

tecnologies i donant-li a la informàtica el rang d’entorn tecnològic o sistema tècnic dins de la 

competència de conviure i habitar el món. 

 

Competències pròpies 
 
Assolir la competència de conviure i habitar el món implica adquirir coneixements sobre 
objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics, així com desenvolupar destreses 
tècniques i habilitats per manipular objectes amb precisió i seguretat. L'anàlisi d'objectes i 
sistemes tècnics des de diferents punts de vista permet conèixer com s'han dissenyat 
i construït els elements que els formen i quina funció desenvolupen dins el conjunt, 
facilitant el seu ús i conservació. 
 

Aquesta competència ens encomana a adquirir coneixements sobre processos, sistemes i entorn 
tecnològics. Forma part d’aquesta competència l’anàlisi de sistemes tècnics des de diferents punts de 
vista (i no només del vesant d’usuari) permetent conèixer el seu disseny, els elements que els formen 
i les funcions que desenvolupen dins del conjunt. 
 
D’aquesta manera al considerar la informàtica com un fet tecnològic ens permetria desenvolupar la 
competència informàtica d’una forma més extensa. Endinsar-nos en el funcionament i els sistemes 
que intervenen en molts dels recursos TIC que utilitzem a diari i desenvolupar la competència de 
conviure i habitar el món adaptada a la nova realitat.  
 
Una possible proposta de continguts informàtics a desenvolupar a l’ESO podria ser: 

- Estudiar el funcionament d’alguns dels principals o els més populars llocs/utilitats d’Internet. 
De què es composen, finalitat, estudi dels costos i de negoci. 

- Coneixement de programació d’algun llenguatge de programació, (tot sistema informàtic es 
desenvolupat amb algun llenguatge de programació) i veure’n les peculiaritat d’alguns d’ells. 

- Introduir el concepte de base de dades, gestor de base dades. Si els llenguatges de 
programació són la clau per fer una tasca, els gestors de base de dades són claus per 
guardar i gestionar la informació que un sistema genera. 

- Aprofundir en els coneixement dels programaris utilitzats des de primària pel tal d’extreure’n 
el màxim de profit a l’hora d’emprar-los pel desenvolupament de tasques d’altres matèries. 

- Fer els continguts atractius i engrescadors. 
- Utilitzar eines i tecnologies barates i assumibles pels recursos existents. Instal·lables als 

maquinaris utilitzats, tant del l’alumnat com de la classe d’informàtica, sempre que sigui 
possible. 

 

Que és ACTIC? 
Un altre fet posterior al decret de currículum de l’ESO ha estat l’ACTIC. 

 

Mitjançant el DECRET 89/2009, de 9 de juny, la Generalitat de Catalunya regula l'acreditació de 

competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). 

 

Tal i com podem trobar a la web de la Generalitat, “L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la 

competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les 

tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per 

assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. 
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L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC 

mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat son telemàtics. 

 

Les persones que superen satisfactòriament la prova tenen un certificat acreditatiu que emet la 

Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell de competències (bàsic o mitjà i 

properament avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.” 

 

Així, doncs, 2 anys després del decret de currículum de secundaria neix la possibilitat d’acreditar-se 

sobre competències TIC de la mateixa forma que podem acreditar els nostres coneixements en 

llengua catalana amb els certificats de català o d’anglès. 

Nivells i competències de l’ACTIC8. 
L’acreditació ACTIC és composa de tres nivells d’acreditació i 8 competències TIC. 

 

 
1 Quadre de nivells ACTIC  (http://www20.gencat.cat/portal/site/actic) 

 

                                                      
8
 Informació estreta de la web d’AcTic (http://www20.gencat.cat/portal/site/actic) 
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2 Quadre de competències ACTIC  (http://www20.gencat.cat/portal/site/actic) 

Relació de competències bàsiques amb les competències ACTIC. 
 

L’annex 2 del decret 89/2009 desgrana un a un els coneixements que calen per adquirir les 

competència i el nivell de cada una. 

 

En els següents quadres, on podem veure les competències necessaris de cada una de les 8 

competències i els diferents nivells, he marcat, amb el currículum actual de secundària, el nivell 

d’adquisició de cada una d’elles mitjançant un codi de colors. 

 

 

Nivells requerits per a cada certificat  

 

Competència adquirida  

Competència parcialment adquirida 

Competència no adquirida 

Competència adquirida cursant l’optativa d’Informàtica de 4art.  

 

 

 

Competències ACTIC 
Certificat 

Bàsic Mitjà Avançat 

C1 Cultura, participació i civisme digital Nivell 1 Nivell 2 
 

C2 
Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema 
operatiu 

Nivell 1 Nivell 2 
 

C3 Navegació i comunicació en el món digital Nivell 1 Nivell 2 
 

C4 Tractament de la informació escrita Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

C5 
Tractament de la informació gràfica, sonora i de la 
imatge en moviment 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

C6 Tractament de la informació numèrica Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

C7 Tractament de les dades 
 

Nivell 2 Nivell 3 

C8 Presentació de continguts 
 

Nivell 2 
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Competència ACTIC C1 – Cultura, participació i civisme digital 

Definició de la competència 

Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania 
en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida 

quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la 
col·laboració en la societat 

Realitzacions competencials 
Indicadors  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

R1.1. Identificar els recursos de què 
disposa la ciutadania per informar-
se, comunicar-se, actuar i participar 
en la societat digital i en xarxa 

1.1.1. Identifica quins 
serveis i recursos es poden 
obtenir a través d’Internet i 
la resta de les TIC i de 
quina manera poden ser 
útils per a la vida 
quotidiana 

1.2.1. Identifica de manera 
àmplia la tipologia de 
serveis per a la vida 
quotidiana que es pot 
obtenir a través d’Internet i 
la resta de les TIC 

  

R1.2. Obtenir la informació, recurs o 
servei que es requereix a través 
d’Internet, interactuant amb 
proveïdors de serveis diversos de 
manera segura 

1.1.2. Cerca i descarrega 
recursos genèrics i en 
formats diversos 

1.2.2. Consulta informació, 
localitza i descarrega 
recursos diversos. Puja 
arxius a un servidor 
d’emmagatzematge 

  
  
  
  

1.1.3. Fa una gestió senzilla 
per Internet, tipus consulta, 
compra o participació en 
un fòrum 

1.2.3. Fa transaccions de 
tipus complex: sol·licituds 
de feina, tràmits 
administratius, operacions 
bancàries 

1.1.4. Reconeix els 
principals mitjans 

d’identificació electrònica i 
n’utilitza els més bàsics 

1.2.4. Utilitza el comerç 
electrònic com un mitjà per 
fer transaccions comercials 

1.2.5. Utilitza les diverses 
mesures de protecció per 
fer gestions en línia i la 
signatura digital com a 
mitjà d’identificació 
electrònica 

R1.3. Emprar eines col•laboratives 
per compartir informació, participar i 
col•laborar amb altres ciutadans 

1.1.5. Distingeix quines són 
les principals eines 
col·laboratives i 
d’intercanvi d’informació i 
les seves utilitats 

1.2.6. Empra les principals 
eines col·laboratives i 
d’intercanvi d’informació i 
les seves utilitats 

  

R1.4. Fer un ús segur, ètic i cívic de 
les TIC 

1.1.6. Aplica els hàbits 
bàsics per a la salut, 
ergonomia i respecte 
mediambiental en l’ús d’un 
ordinador o dispositiu 

1.2.7. Utilitza les mesures 
adequades per garantir la 
privadesa i seguretat de la 
informació 

  
  

1.1.7. Utilitza les mesures 
elementals per garantir la 
privadesa i seguretat de la 
informació 

1.2.8. Identifica i respecta la 
legislació referent als drets 
fonamentals i els drets i 
deures dels consumidors 
en el comerç electrònic, 
com també la legislació 
referent a la propietat 
intel·lectual 
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Competència ACTIC C2 – Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu 

Definició de la competència 
Utilitzar les funcions bàsiques d’un equip informàtic i del seu sistema operatiu aplicant 
els fonaments de la tecnologia digital 

Realitzacions competencials 
Indicadors 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

R2.1. Identificar els fonaments de la 
tecnologia digital i les seves 
aplicacions en diversos àmbits de la 
vida quotidiana 

2.1.1. Identifica els 
conceptes bàsics de les 
TIC i utilitza les principals 
eines que es basen en TIC 
(mòbils, ordinadors) 

2.2.1. Utilitza eines 
portables (reproductors 
d’àudio i vídeo, agenda 
electrònica) 

  
2.1.2. Reconeix els 
principals tipus de 
tecnologia de connectivitat 
i les seves característiques 
bàsiques 

2.2.2. Identifica els tipus de 
tecnologia de connectivitat, 
les seves característiques, 
diferències i utilitat 

R2.2. Utilitzar els components d’un 
sistema informàtic i les modalitats de 
treball en xarxa 

2.1.3. Identifica els 
components principals 
d’un ordinador i les seves 
funcions i empra els 
perifèrics principals 

2.2.3. Configura un 
ordinador personal per a un 
funcionament eficaç 

  

2.1.4. Està familiaritzat/ada 
amb els  conceptes de 
maquinari i programari i 
identifica la diferència entre 
tipus de programari pel que 
fa a les llicències i al mode 
de generació i distribució 

2.2.4. Instal·la i configura 
un element perifèric 

2.1.5. Reconeix el concepte 
de xarxa i la possibilitat de 
compartir recursos en 
xarxa amb altres equips 

2.2.5. Comparteix recursos 
amb altres equips a través 
de la xarxa 

2.1.6. Utilitza els principals 
dispositius 
d’emmagatzematge per 
gravar informació 

2.2.6. Traspassa i recupera 
informació des d’altres 
dispositius 

2.2.7. Fa un manteniment 
bàsic de l’equip i resol 
problemes habituals 

R2.3. Emprar les principals utilitats 
de programari i sistema operatiu 

2.1.7. Identifica els tipus 
bàsics de programari, les 
seves funcions i les 
funcions bàsiques d’un 
sistema operatiu 

2.2.8. Utilitza elements i 
funcions d’usuari avançat 
del sistema operatiu i 
personalitza els menús, 
barres, escriptori 

  

2.2.9. Instal·la, gestiona i 
desinstal·la components de 
programari 

2.2.10. Fa còpies de 
seguretat de fitxers propis 

2.1.8. Organitza l’escriptori, 
accedeix a les aplicacions, 
treballa amb les finestres i 
icones i organitza fitxers 

2.2.11. Reconeix i aplica els 
diversos sistemes de 
protecció i seguretat 

2.2.12. Gestiona i 
comprimeix fitxers quan és 
necessari 

2.2.13. Comprova si 
l’ordinador compleix els 
requisits mínims per al bon 
funcionament d’una 
aplicació 
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Competència ACTIC C3 – Navegació i comunicació en el món digital 

Definició de la competència 

Utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per a la cerca d’informació aplicant criteris 
de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació si interpersonal i 
l’intercanvi d’informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de 
xarxesescau. Aplicar les prestacions que ofereix Internet per a la comunicació 

Realitzacions competencials 
Indicadors 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

R3.1. Cercar informació a la xarxa, 
descarregar-la i emmagatzemar-la 
quan sigui necessari 

3.1.1. Accedeix a un web 
per consultar i descarregar 
informació 

3.2.1. Cerca informació i 
recursos a Internet en 
diferents formats i a partir 
de diferents criteris de 
cerca 

  

3.2.2. Emmagatzema la 
informació i els recursos 
aconseguits (en format 
text, imatge, àudio i vídeo) 
a partir de la cerca 
realitzada 

  

R3.2. Establir comunicacions 
interpersonals a través dels recursos 
que ens ofereix Internet 

3.1.2. Fa ús del correu 
electrònic per comunicar-
se amb d’altres 

3.2.3. Fa comunicacions 
asíncrones i síncrones de 
manera adequada a partir 
de les aplicacions 
corresponents 

  

3.1.3. Utilitza un calendari 
electrònic compartit senzill 

3.2.4. Utilitza les diverses 
funcionalitats d’un 
calendari electrònic 
compartit 

  

3.2.5. Empra aplicacions 
que permeten la telefonia 
de veu IP (VoIP) 

  

 

 

Competència ACTIC C4 – Tractament de la informació escrita 

Definició de la competència 
Emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, 
destinats a ser impresos o publicats a Internet 

Realitzacions competencials 
Indicadors 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

R4.1. Dissenyar un document de text 

4.1.1. Crea, desa, edita, 
dóna format bàsic i 
imprimeix un document de 
text 

4.2.1. Configura i dóna un 
format adequat a un 
document usant de manera 
eficaç les principals 
utilitats d’un processador 

4.3.1. Configura i dóna un 
format adequat a un 
document usant de manera 
eficaç utilitats avançades i 
formats personalitzats 

R4.2. Usar funcionalitats que 
optimitzen el tractament de la 
informació escrita 

  

4.2.2. Elabora un document 
emprant una plantilla de 
document 

4.3.2. Crea plantilles, 
índexs, formularis 

4.3.3. Fa servir eines que 
faciliten el treball 
col•laboratiu sobre un 
document 

4.2.3. Fa una combinació de 
correu 

4.3.4. Fa una combinació 
avançada de correu 

4.3.5. Treballa amb macros 

R4.3. Integrar elements diversos en 
un document: elements gràfics i 
multimèdia, vincles 

  
4.2.4. Integra elements 
gràfics i multimèdia en un 
text 

4.3.6. Treballa sobre 
elements inserits en el 
document: fulls de càlcul, 
imatges i modificació del 
format 

4.3.7. Crea hipervincles 

4.3.8. Protegeix el 
document o parts d’aquest 

 

  



 Màster en Formació del Professorat d’Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  

Proferssional i Ensenyament d’idiomes. 

 

Programació informàtica d’un centre educatiu de secundària                                                                           28 

 

 

Competència ACTIC C5 – Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment 

Definició de la competència Tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment 

Realitzacions competencials 
Indicadors 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

R5.1. Traspassar informació gràfica 
entre dispositius 

5.1.1. Identifica els 
principals formats digitals 
d’imatge, so i vídeo 

    
5.1.2. Traspassa imatges 
digitals entre diferents 
dispositius (càmera digital, 
ordinador, escàner, etc.) 

R5.2. Obtenir i tractar imatges fixes i 
en moviment 

5.1.3. Emmagatzema i 
imprimeix imatges digitals 
fixes 

5.2.1. Utilitza les diferents 
eines d’un editor d’imatges 

5.3.1. Converteix imatges 
fixes en diferents formats 
gràfics 

5.3.2. Empra eines 
avançades d’un editor 
d’imatges 

5.2.2. Modifica imatges 
digitals fixes 

5.3.3. Captura un vídeo 
d’un dispositiu extern 

5.3.4. Edita un vídeo 
retallant, modificant, 
ordenant seqüències, etc. 

5.3.5. Crea i grava vídeos 
en un CD o DVD 

R5.3. Accedir a informació 
multimèdia  

5.1.4. Obté fitxers de so des 
de diversos dispositius 
(MP3, CD d’àudio, etc.) 

5.2.3. Emmagatzema i 
reprodueix fitxers de so 
amb aplicacions de 
l’ordinador 

5.3.6. Edita so gravant, 
modificant, introduint 
efectes, mesclant, etc. 

R5.4. Obtenir i tractar informació 
sonora 

5.1.5. Enregistra so en un 
CD o DVD 

5.2.4. Utilitza programari 
per accedir a informació 
visual, sonora o gràfica 
d’un CD o DVD 

5.3.7. Converteix el so en 
diferents formats 
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Competència ACTIC C6 – Tractament de la informació numèrica 

Definició de la competència 
Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús 
d’operacions i funcions 

Realitzacions competencials 
Indicadors 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

R6.1. Dissenyar un full de càlcul 
6.1.1. Crea un full de càlcul 
utilitzant els formats més 
bàsics 

6.2.1. Crea i edita un full de 
càlcul per obtenir un 
document final determinat 
utilitzant diferents estils i 
formats 

6.3.1. Edita un full de càlcul 
emprant formats avançats 

R6.2. Traslladar a representació 
gràfica els components d’un full de 
càlcul 

  

6.2.2. Trasllada a 
representació gràfica els 
components d’un full de 
càlcul 

6.3.2. Crea i personalitza 
gràfics de diferents nivells 
de complexitat 

R6.3. Utilitzar fórmules en el 
tractament de dades numèriques 

6.1.2. Genera fórmules 
senzilles en un full de 
càlcul 

6.2.3. Genera fórmules i 
funcions bàsiques en un 
full de càlcul 

6.3.3. Genera fórmules i 
funcions avançades en un 
full de càlcul 

R6.4. Interpretar dades numèriques 
en un full de càlcul 

  

6.2.4. Interpreta les dades i 
els gràfics senzills d’un full 
de càlcul 

6.3.4. Interpreta les dades i 
els gràfics complexos d’un 
full de càlcul 

 

 

Competència ACTIC C7 – Tractament de les dades 

Definició de la competència Mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades 

Realitzacions competencials 
Indicadors 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

R7.1. Crear i introduir dades en una 
base de dades 

  

7.2.1. Crea una base de 
dades senzilla a partir de 
l’assistent 

7.3.1. Crea una base de 
dades sense l’ús de 
l’assistent 7.2.2. Introdueix dades en 

una base ja existent 

R7.2. Fer consultes en una base de 
dades 

  

7.2.3. Fa consultes 
concretes a partir d’una 
base de dades 

7.3.2. Fa consultes de tipus 
avançat a partir d’una base 
de dades 

R7.3. Crear formularis en una base 
de dades 

  
7.2.4. Crea formularis 
senzills a partir de 
l’assistent 

7.3.3. Crea formularis sense 
l’ús de l’assistent 

R7.4. Extreure informes de dades a 
partir d’una base de dades 

  

7.2.5. Genera informes a 
partir de taules o consultes 
de la base de dades amb 
l’ajut de l’assistent 

7.3.4. Genera informes 
estàtics o dinàmics a partir 
de taules o consultes de la 
base de dades 
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Competència ACTIC C8 – Presentació de continguts 

Definició de la competència 
Dissenyar presentacions gràfiques, integrant objectes de diferent naturalesa, per 
presentar documentació i informació en diferents suports, destinada a ser projectada, 
impresa i/o publicada per Internet 

Realitzacions competencials 
Indicadors 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

R8.1. Dissenyar una presentació   

8.2.1. Crea, desa, edita i 
dóna format a una 
presentació utilitzant, si 
cal, assistents i plantilles 
predefinides 

8.3.1. Configura i dóna un 
format adequat a una 
presentació 

8.3.2. Genera plantilles 

8.3.3. Insereix notes per a 
l’orador/a 

R8.2. Inserir gràfics, diagrames i 
altres objectes 

  

8.2.2. Insereix objectes ja 
existents: taules, gràfics, 
fulls de càlcul, fotografies 

8.3.4. Crea i dóna format a 
taules, gràfics, 
organigrames, diagrames 

8.2.3. Empra autoformes i 
utilitats de dibuix 

8.3.3. Insereix notes per a 
l’orador/a 

8.3.6. Crea vincles amb 
altres documents o dins de 
la mateixa presentació 

R8.3. Preparar per a la projecció i/o 
impressió en diferents formats 

  

8.2.4. Selecciona el format 
més adequat per a la 
impressió de la presentació 

8.3.7. Introdueix 
animacions i efectes de 
presentació 

8.2.5. Selecciona el mode 
més adequat de 
visualització 

8.3.8. Converteix la 
presentació en format web i 
la puja a Internet 
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Proposta de continguts curriculars. 
Per una banda, al incloure les TIC d’una forma generalitzada a totes les matèries de secundària, part 

de les competències pròpies de la matèria poden ser traslladades a les altres matèries. D’aquesta 

manera a la matèria de tecnologia pot ampliar el currículum d'informàtica si la considerem dins de la 

competència de conviure i habitar el món. Caldria formalitzar aquesta distribució del currículum 

desenvolupant un pla TAC al centre on quedés reflectides i justificades aquestes adaptacions. 

 

D’altra banda, l’aparició de l’ACTIC obre la possibilitat d’ampliar el currículum TIC de l’ESO per tal de 

garantir que les competències adquirides durant la secundària s’ajusten a algun dels nivells ACTIC. 

D’aquesta manera podríem garantir que tot l’alumnat sigui capaç d’adquirir el nivell 2 de l’ACTIC i els 

que han cursat Informàtica a 4art puguin adquirir el nivell 3. 

Nou programari. 
Proposta de programari i eines a utilitzar dins de la matèria de tecnologia per tal de desenvolupar una 

competència informàtica més amplia. He tingut en compte factors d’actualització de programari, 

costos i viabilitat de ser instal·lats als ordinadors que l’alumnat utilitza. 

 

 

 

 

Programari:   GNU/Linux 

Descripció:   Implementació Unix per a ordinadors personals. 

Competències:  Alternativa al sistema operatius Windows. Cal introduir la seva gestió i 

particularitats. Permet la configuració de les diferents capes de programari 

necessàries que intervenen en Internet. Està extensament documentat i molta de la 

tecnologia web actual està desenvolupada sobre aquest sistema operatiu. 

Existeixen moltes distribucions, les principals o més conegudes són: Ubuntu, 

Programari:   Adobe Flash 

Descripció:   Plataforma d’edició multimèdia. 

Competències:  Permet crear continguts multimèdia i interactius que poden ser distribuïts dins d’una 

pàgina web.  

Curs:  S.O. Windows. Cost: Pagament 

Programari:   Apache 

Descripció:   Programari de servidor web. 

Competències:  Programari de servidor web molt estès a Internet. Introducció del HTTP. Permet fer-

la la idea que darrera qualsevol petició web hi ha un ordinador amb un programari 

que interpreta la petició, interpreta l’acció segons la configuració establerta i retorna 

una resposta. 

Curs:  S.O. Linux i Windows. Cost: Gratuït 

Programari:   Arduino 

Descripció:   Programari i placa de circuit imprès per fer dissenys simples de circuits electrònics. 

Competències:  Permet fer dissenys simples de circuïts electrònics. Té un entorn de 

desenvolupament amb un llenguatge de programació propi, semblant al C++. Es pot 

utilitzar per desenvolupar objectes interactius autònoms o connectat a programari 

de l'ordinador com ara el Adobe Flash.  

Curs:  S.O. Linux i Windows. Cost: Pagament 
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LinkCat, Suse, Red-hat, Devian, etc. 

Curs:  S.O. - Cost: Gratuït 

 

 

Programari:   LibreOffice Base  

Descripció:   Programa de gestió de base de dades inclòs dins del paquet LibreOffice el qual 

també disposa de processador de textos, full de càlcul i presentacions. 

Competències:  Permet treballar el concepte de base de dades, utilització de formularis per introduir 

informació i consultar-la. Generació de llistat. 

Curs:  S.O. Windows i Linux Cost: Gratuït 

 

Programari:   Microsoft Access 

Descripció:   Programa de gestió de bases de dades relacional inclòs dins del paquet Microsoft 

Office. 

Competències:  Permet treballar el concepte de base de dades relacionals així com fer formularis 

per obtenir informació, fer tractaments d’aquesta informació i generar llistats. 

Curs:  S.O. Windows Cost: pagament 

 

Programari:   MySql 

Descripció:   Servidor de base de dades. 

Competències:  Servidor de base de dades molt estès a Internet, sobre sistemes operatius 

GNU/Linux. 

Permet treballar el concepte de base de dades així com utilitzar moltes de les eines 

desenvolupades a Internet les quals estem avesats a utilitzar: blogs com ara el 

wordpress, programes de gestió de continguts webs tipus joomla, programes de 

gestió de continguts docents tipus moodle i una infinitats de programes i utilitats 

disponibles a Internet  i que necessiten d’aquest gestor de base de dades per 

funcionar. 

Curs:  S.O. Linux i Windows. Cost: Gratuït 

 

Programari:   PHP 

Descripció:   Llenguatge de programació per generar pàgines html. 

Competències:  Introduir la programació orientat al desenvolupament d'aplicacions web dinàmiques 

amb accés a informació 

Curs:  S.O. Linux i Windows. Cost: Gratuït 

 

Programari:   PREZI 

Descripció:   Aplicació per fer presentacions. 

Competències:  Permet la creació de presentacions dinàmiques, fugint de les típiques diapositives. 

Al ser un programari que està al núvol permet  el treball cooperatiu i l’accés des de 

Programari:   Google Docs (Recentment Google Drive)  

Descripció:   Aplicacions de processador de text, full de càlcul, presentacions i base de dades al 

núvol. 

Competències:  Permet crear documents de text, fulls de càlcul, presentacions i bases de dades des 

de la mateixa aplicació o importar-los utilitzant la seva interfície web Els arxius 

s'emmagatzemen en els servidors de Google permetent el treball cooperatiu gràcies 

a la possibilitat de compartir els documents amb múltiples usuaris al mateix temps i 

fent-los accessibles des de qualsevol lloc. 

Curs:  S.O. - Cost: Gratuït 
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qualsevol lloc. 

Curs:  S.O. - Cost: Gratuït 

 

 

Programari:   Scratch 

Descripció:   Aplicació informàtica mitjançant la qual poden explorar, experimentar i manifestar 

idees de manera creativa i divertida. També poden treballar amb bases d'animació i 

programació de l'ordinador amb l'ajuda d'una interfície gràfica senzilla. 

Competències:  Permet treballar el dibuix per ordinador, presentacions multimèdia, la seqüenciació 

d’ordres i introdueix el concepte de programació. 

Curs: 1er i 2on S.O. Windows i Linux Cost: gratuït 
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Conclusions. 
Des del primer moment vaig tenir clar que si podia aportar alguna cosa amb el TFM havia de tenir 
relació amb la meva condició d’informàtic. Així que aquest treball ha volgut ser un mirada d’informàtic 
a la programació de continguts de secundària obligatòria. 
 
Així doncs, si per una banda la introducció de les TIC als centres és un fet i la seva alfabetització 
comença a primària, el decret curricular atorga en gran mesura la competència TIC i digital dins de 
l’àrea de coneixement de tecnologia. És doncs, dins d’aquest currículum que s’ha centrat la meva 
mirada. 
 
En aquesta mirada he pogut veure que el contingut informàtic es redueix a la informàtica d’usuari i 
només a quart, i mitjançant la optativa d’informàtica, on s’endinsa en continguts més tècnics 
informàtics. 
 
D’altra banda, d’ençà la publicació del decret a dia d’avui, l’evolució de les TIC a la societat i dins als 
centres a comportat canvis en l’organització. Han aparegut les TAC de forma generalitza. Aquest fet 
ha comportat que la competència TIC no sigui exclusiva de tecnologia.  
 
La creació de l’ACTIC, l’acreditació oficial en la competència TIC per part de la Generalitat de 
Catalunya, obre la possibilitat de que els alumnes al acabar la secundària puguin acreditar-se 
oficialment en aquesta competència si s’amplien algunes de les competències que ja es 
desenvolupen. 
 
Un fet, per a mi sorprenent, és que la informàtica, o les TIC al seu defecte, no és tractada com una 
competència de conviure i habitar el món sinó que té una competència pròpia que és la de tractament 
de la informació i competència digital. Això explica que no s'aprofundeixin certs aspectes. 
 
Per tal de poder fer aquesta ampliació proposo la introducció a unes eines i programaris amb els 
quals podem adquirir aquestes competències i podent-les introduir dins de la programació de 
tecnologia substituint continguts que ja s’han adquirit. 
 
Davant la revolució tecnològica que estem vivint, cal mantenir una actitud activa en tots els aspectes, 
fins i tot en el currículum, per ser i actuar de manera autònoma, pensar i comunicar, descobrir i tenir 
iniciativa i conviure i habitar el món, tot essent un referent al nostre alumnat. 
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