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TG SE EL QUE VAS FER L’ÚLTIM ESTIU. 

 TG INICI. AVALUACIÓ INICIAL 
 

1. Si la distància entre casa meva i l’escola és de 35.500 metres. Quants quilòmetres he 
de recórrer? Expressa el resultat anterior en centímetres 

2. Nomena 5 rius de Catalunya. 
3. Cita 5 energies renovables? 
4. Quina diferència hi ha entre immigrar i emigrar? 
5. Com es calcula la densitat de població 
6. Dibuixa un eix de coordenades cartesianes i situa els punts (3,5) i (7,10). Dibuixa una 

línia unint els punts. Quina relació te això amb un GPS 
7. Intenta definir què és el moviment. 
8. Què és la trajectòria d’un mòbil? 
9.  Quins són els cinc regnes segons el número i tipus de cèl·lules? 
10. Explicar què és el corrent elèctric i en quines unitats es mesura. 
11. Digues el nom de les partícules que formen l'àtom, i quina és la partícula responsable 

de la tecnologia elèctrica. 
12.  Què és un logotip?  
13.  Quins són els colors complementaris? 

 
  
PAUTES PER LES PRESENTACIONS DIGITALS 

Per l’entrega de presentacions s’hauran de seguir les següents pautes: 
 
ESTRUCTURA 
-Portada: títol del treball, integrants del grup, data de presentació i curs. 
-Segonadiapositiva : índex de la presentació (indicar numeració si és necessari). 
  
LLETRA  
-Tipus: Arial, Calibri, Courier, Times New Roman, Verdana o Helvetica. 
-Mida: 
 -Text: Entre 1112p 
 -Títol: Entre 1426p 
-Utilitzar el su bratllat, la cursiva i la negreta per destacar paraules o frases clau. 
 
IMATGES 
-Han de ser significatives i han de tenir relació amb el text que acompanyen. 
-La resolució ha de ser suficient per a que no es vegi pixelada. 

COLORS 
-Utilitzar colors complementaris a l’hora d’escollir el color de fons i el color de lletra, fent així     que la 
lletra ressalti i la lectura sigui més agradable. 
-Utilitzar colors de la mateixa paleta al llarg de la presentació. 
 
REDACCIÓ 
-Utilitzar l’ordre lògic de l’oració perquè afavoreix la comprensió de les idees. 
-Presentar les idees més rellevants en frases simples (paraules clau al principi). 
-Utilitzar frases en veu activa, en comptes de veu passiva. 
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-Evitar frases massa llargues. 
-Evitar l’abús de subordinacions. 
-Enumerar de forma lògica. 
-Utilitzar els connectors lingüístics, numèrics, etc.  
 
TEXT 
-Evitar escriure només en majúscules. 
-Limitar el número de frases en cada diapositiva. Visualment és més entenedor un text espaiat que 
una massa de lletres que no incita a la lectura. 
-Si una diapositiva està molt plena, és preferible dividir-la en dues i il·lustrar els textos amb petites 
imatges que el complementin. 
-Parar molta atenció en l’ortografia. 
 
TRANSICIONS DE DIAPOSITIVES  
-Usar, preferentment, l’escombrat d’esquerra a dreta.  
-SÉ QUE HAS FET AQUEST ESTIU 

 
TG INICI. SÉ QUÈ HAS FET AQUEST ESTIU 
 
QUÈ HAS LLEGIT AQUEST ESTIU? 
 
Fes una fitxa del llibre/novel·la/còmic que hagis llegit aquest estiu tot seguint el model que se’t 
proposa a continuació. 
Una vegada les tinguem totes, les compartirem a la classe. 
 

Títol  
Autor  
Any d’edició  
Editorial  
Resum 
(almenys 10 
línies) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Respon ara les següents qüestions, ja que et poden ajudar després per fer la presentació a la classe: 

- Què és el que més t’ha agradat del llibre? 
 
 

- I el què menys? 
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- A quin tipus de persones creus que li podria agradar? 

 
 

- A quin tipus de persona no li recomanaries mai? 
-  

 
 
TG INICI. SÉ QUÈ HAS FET AQUEST ESTIU 
 
COMPTEM QUILÒMETRES 
 
 

Distància de l’institut al punt més 
llunyà on he estat (km) 
 

 

Distància de l’institut al punt més 
llunyà on he estat (m) 
 

 

Distància de l’institut al punt més 
llunyà on m’agradaria haver estat (Km) 
 

 

Distància de l’institut al punt més 
llunyà on m’agradaria haver estat (m) 
 

 

 
 
Ara amb el teu petit grup: 
 
 

Nom Lloc  Distància màxima recorreguda (Km) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 

1. Qui és el company que ha estat més lluny aquest estiu? 
 
 
 
 

2. Quants quilòmetres hem recorregut en total? 
 
 
 

3. Expressa el resultat anterior en metres i en centímetres. 
 
Recorda el sistema mètric decimal: 
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kilòmetre hectòmetre decàmetre metre decímetre centímetre mil·límetre 

km hm dam m dm cm mm 

1.000 m 100 m 10 m 1 m 0,1 m 0,01 m 0,001 m 
 
 

1 km = 10 hm = 100 dam = 1.000 m = 10.000 dm = 100.000 cm = 1.000.000 mm 

 
 
   
-SE QUE HAS LLEGIT AQUEST ESTIU.  

TG INICI. SÉ QUÈ HAS FET AQUEST ESTIU  
QUÈ HAS LLEGIT AQUEST ESTIU?  

 
Ara que ja sabem les novel·les/llibres que heu llegit aquest estiu, anem a fer unes quantes 
estadístiques a nivell de classe. Per això caldrà que en primer lloc ompliu l’enquesta que us passarà 
la professora i, posteriorment, analitzeu les dades seguint les indicacions que es detallen a 

continuació: 
 
  
1.Expresseu els 
resultats de les 
preguntes de 
l’enquesta en valors 

absoluts i percentatge. 
 
 
 

En quin suport llegeixes? Valor absolut Percentatge  
Paper   
Tablet   
Ordinador   

 
Quants llibres llegeixes a l’any? Valor absolut Percentatge  

Cap   
1-   
3-5   
5-9   
Més de 10 t  

 
On sols llegir? Valor absolut Percentatge 

Habitació   
Menjador   
Biblioteca   

 
 Quanta estona dediques a la lectura Valor absolut Percentatge 

Què acostumes a llegir a casa? Valor absolut Percentatge  
Novel·la   
Revistes   
Còmics   
Blogs   



   

Annexos: Com integrar el currículum de tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari  6  

diàriament? 
0 minuts   
Menys de 15 minuts   
Entre 15 i 30 minuts   
Entre 30 i 45 minuts   
Més de 45 minuts   

 
 
 

Els llibres que llegeixes són: Valor absolut Percentatge 
Comprats   
Deixats per algun amic/familiar   
Prestats de la biblioteca   

 
1. Feu gràfics de barres i circulars per a cadascuna de les respostes de l’enquesta. 

 
 
 
Llegeix ara la notícia del (18/06/2016) i compara les dades que ens dóna amb les que hem obtingut 
de la nostra classe. Fes una valoració en unes 4-5 línies. 
 
 
 
 
 
 
    TG LOADING… 
-PER QUÈ CARREGUEM EL MÒBIL?  L’ENERGIA  
Data: ........./........../........................  Grup: ................ 
Nom:............................................................................. 
 
Visualitza el vídeo “L’energia” i contesta el següent qüestionari: 
 

1. Quina potència lumínica rep 1 m2 de la superfície terrestre? 
2. Quin rendiment es calcula que podran arribar a tenir les plaques fotovoltaiques en un futur? 

Quin rendiment tenen actualment? Quin rendiment tenen les plantes? ● Plaques fotovoltaiques en un futur: ● Plaques fotovoltaiques en l’actualitat: ● Plantes: 
3. On funciona millor una cuina solar, a “casa nostra” o a l’Equador? Perquè? 
4. Quins avantatges tenen les cuines solars a Àfrica? 
5. Quins tipus de panells podem veure als terrats de les cases? 
6. Quants electrons té a la seva darrera corona un àtom de silici? 
7. Quins àtoms s’afegeixen per aconseguir tenir “forats”? 
8. Quina estructura es crea amb la combinació d’àtoms de Silici i de Bor? 
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9. Com s’aconsegueix un excés d’electrons? 
10. Què passa quan s’ajunten el Silici P i el material amb excés d’electrons? 
11. S’omplen tots els forats de cop? 
12. Què fa que els electrons puguin seguir tapant forats? 
13. Fins quan dura, aquest traspàs d’electrons? 
14. Què es fa a l’Estany Gento? 
15. L’Estany Gento genera electricitat equivalent al consum de quina població? 
16. Hi ha algun sistema eficient per emmagatzemar grans quantitats d’electricitat? 
17. Com es pot fer moure un aparell a gran velocitat si el subminstrador d’energia gira 

lentament? 
18. De què estan fetes les pales d’un aerogenerador? Són massisses? Perquè? 
19. Com se sap quina velocitat té el vent i en quina direcció està bufant? 
20. Pot l’energia eòlica ser l’única font d’energia d’una zona d’habitatges? Perquè? 
21. Amb què funcionarà el cotxe del futur? 
22. Qui procés es duu a terme en una pila d’hidrogen? Com s’anomena? En què consisteix? 
23. Quina velocitat pot arribar a agafar el cotxe vist i quina autonomia té? 
24. Com s’aconsegueix fer electricitat, en el cotxe? 
25. L’electricitat que sobra, on va a parar? 
26. Què és el que s’està millorant contínuament d’aquest tipus de cotxes? 

 
Un cop vist el vídeo, reflexiona: 
 ● És possible “viure” d’una sola font d’energia renovable? Perquè? 
2.  

 
‘Tot i la creença popular que sosté que els adolescents llegeixen poc, hi ha informes, com el que van 
publicar (…) aquest mes de febrer, que desmunten aquesta afirmació. (…) desvela que el 86% dels 
nois i noies d’entre 10 i 13 anys es declaren lectors habituals que, de mitjana, llegeixen un llibre al 
mes, que representa 10,4 llibres a l’any. L’informe posa de manifest que el 59% dels adolescents 
llegeixen webs, blogs i fòrums -sobretot ells-; el 41% revistes; el 36% còmics, i el 30% premsa. 
L’informe també indica que un 55% d’aquest públic tria el català com a idioma de lectura habitual, 
que un 23% encara es resisteix a provar els formats digitals (gairebé una paradoxa) i que, de mitjana, 
llegeixen 3 hores i 38 minuts a la setmana.’ 
 
  CLASSIFICACIÓ DE LES ENERGIES 
 
Data: ........./........../........................  Grup: ................ 
Nom i cognoms: ............................................................................................ 
 
 
Segons l’explicació que et faran els teus companys/es, digues en què es basen les diferents 
classificacions de l’energia: 
 

Una energia renovable vol dir que…. 
 
 
 

Una energia no renovable vol dir que…. 
 
 
 

Una energia neta significa que… 
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Una energia bruta significa que… 
 
 

Quan diem que un tipus d’energia és primària ens referim a que… 
 
 
 

Quan diem que un tipus d’energia és secundària ens referim a que… 
 
 
 

Les energies tradicionals es caracteritzen per ser aquelles que…. 
 
 
 

Les energies alternatives es caracteritzen per ser aquelles que…. 
 
 
 

 
 
Ara que ja heu jugat a classificar els diferents tipus d’energia, anem a resumir-ho en aquests 
quadres: 
 

RENOVABLE NO RENOVABLE 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

NETA BRUTA 
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PRIMÀRIA SECUNDÀRIA 

  
 
 
 
 
 

 
  

CONVENCIONAL  ALTERNATIVA 

  
 
 
 
 
  

  CLASSIFICACIÓ DE LES ENERGIES  
Data: ........./........../........................  Grup: ................ 
Nom i cognoms: ............................................................................................ 
 
 
Classificar els diferents tipus d’energia no és una tasca senzilla, doncs hi ha molts criteris en què 
poder fer-ho. 
 
Per tal d’ajudar als companys/es a entendre els diferents criteris més comuns en què es classifiquen 
les energies, feu una presentació amb el grupet de companys/es per tal d’explicar a la resta de la 
classe quin criteri ens porta a classificar una energia determinada en: 
 ● Energia renovable o energia no renovable ● Energia primària o energia secundària ● Energia convencional o energia alternativa ● Energia neta o energia bruta 
 
Una vegada acabada, l’haureu de presentar a la resta de classe. 
 
Som-hi!    
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ENERGIA SOLAR TÈRMICA I FOTOVOLTAICA  
Data: ….../….../………………....  Grup:  ……..  
Nom i cognoms (dels integrants del grup):  
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................    
 
Objectiu:                                                                                                                                                                          ● Crear una presentació (impresa, power point o prezi) que respongui les qüestions plantejades 

més avall. 
 
En la vostra presentació cal que es responguin les següents qüestions: 
 

1. Què és l’energia solar? Intenteu definir-la el millor que pugueu. Què és el que aprofitem els 
humans, exactament, quan parlem d’energia solar?  

2. Expliqueu amb text i imatges què li passa a la radiació solar quan arriba a la terra i entra en 
contacte amb els núvols o amb la superfície terrestre. Quanta energia arriba a la superfície, 
en promig, per metre quadrat de superfície? Té alguna funció en l’ecosistema global de la 
Terra aquesta energia solar que hi arriba?  

3. Quina és la diferència entre l’energia solar tèrmica i l’energia solar fotovoltaica? Quina de les 
dues és més fàcil de construir i instal·lar?  

4. Cerqueu una imatge d’un forn solar per escalfar o cuinar aliments i explica el seu 
funcionament. 

5. Expliqueu quins són els avantatges i els inconvenients dels forns solars.  
6. Cerqueu una imatge d’un esquema senzill sobre el funcionament de l’energia solar tèrmica 

per escalfar una casa o per tenir aigua calenta sanitària i explica com funciona. 
7. A grans trets podem dividir aquests sistemes entre col·lectors de baixa temperatura i els 

d’alta, en què es diferencien? Per a què s’utilitzen uns i altres? Poseu exemples d’utilització 
dels dos sistemes i algun lloc relativament proper on n’hi hagi d’alta temperatura. 

8. Cerqueu una imatge d’un esquema senzill del funcionament d’un sistema de producció 
d’electricitat amb panells fotovoltaics i expliqueu com funciona. 

9. Enumereu i expliqueu quatre usos o aplicacions, com a mínim, de les plaques fotovoltaiques 
en la nostra societat. 

10. Expliqueu els avantatges i els inconvenients de l’ús de plaques fotovoltaiques per generar 
electricitat. 

11. Quina ha estat l’evolució, al llarg dels últims anys, de l’energia fotovoltaica pel que fa a la 
potència instal·lada? I la previsió de futur? De quants Megawats o Gigawats estem parlant? 
Quin és el major productor del món de plaques i el que més potència instal·lada té? Per què? 

 
 
 
 
 

12. Quanta energia elèctrica, en percentatge, suposa l’energia elèctrica d’origen fotovoltaic 
respecte al total de l’energia que la humanitat necessita actualment? Compareu-la amb la 
resta de recursos energètics que l’ésser humà utilitza per a sostenir la nostra civilització. 

 
 
 

 
 
 

 
 

ENERGIA EÒLICA 
 
Data: ….../….../………………....  Grup:  ……..  
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Nom i cognoms (dels integrants del grup):  
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................... 
...........................................................................................................................................
..... 
 
Objectiu: ● Crear una presentació (impresa, power point o prezi) que respongui les qüestions plantejades 

més avall. 
 
En la vostra presentació cal que es responguin les següents qüestions: 
 

1. En què es basa l’energia eòlica? Què aprofita? Mitjançant què ho aprofita? Quina és la seva 
principal finalitat? 

2. Què és un molí de vent? Quan van aparèixer? Per a què es feien servir? Perquè es deixaren 
d’utilitzar? 

3. Quins tipus de màquines eòliques existeixen?  actualment?Quines són  les més usades 
4. Què és un aerogenerador? Perquè s’han començat a utilitzar? Quines són les parts 

principals? 
5. Què és un parc eòlic? On es troben ubicats? Quin és el seu gran problema? Quin va ser el 

primer a construir-se a Catalunya? Quants aerogeneradors tenia? 
6. Quants parcs eòlics té Catalunya? On es troben ubicats? Quina potència elèctrica generen? 

Ubiqueu-los en un mapa. 
7. Existeixen aerogeneradors instal·lats en el nostre territori de forma aïllada? Quins usos 

tenen? Què es té en compte, en aquests casos? 
8. Expliqueu el funcionament d’una central eòlica. Ajudeu-vos d’algun vídeo explicatiu per a la 

presentació. 
9. Consulteu una factura de llum de casa vostra i especifiqueu, de les fonts d’energia que 

s’utilitzen per a generar l’electricitat que arriba a la vostra llar, quin percentatge es correspon 
amb l’energia eòlica.    -CANVI CLIMÀTIC. COMPROVEM L’EFECTE HIVERNACLE   

Data: ........./........../...................  Grup: ................ 
Nom i cognoms:.................................................................…….... 

 
1. Objectiu 

Comprovar l'impacte i les conseqüències de l'efecte hivernacle en el nostre planeta a través de 
l'observació d'un dispositiu experimental.  

2. Problema (Sempre el formulem com a pregunta) 

 
 
 

 
3. Hipòtesi (Sempre la iniciem amb Potser…) 

 
 
 

 
4. Material  
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5.   
- Agafa el pot de vidre i fica el termòmetre dins tapant-lo amb una cartolina.  
- Apropa la llum al pot de vidre a 10 cm de distància. 
- Extreu el termòmetre del pot i anota la temperatura.  
- Repeteix la operació ficant dins del pot una cartolina negra i anota la 

temperatura.  
- Compara les diferents temperatures. 
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6. Metodologia 
- Agafa el pot de vidre i fica
- Apropa la llum al pot de vi
- Extreu el termòmetre del p
- Repeteix la operació fican
- Compara les diferents te

  
 
 
 

6. Resultats 
Realitza l’experiment deixant tem
de vidre es refredi completament

Fase 1: Sense paper ne

Temps (min) 0 2 4 

Tª (ºC)    

 
Fase 2: Amb paper neg

Temps (min) 0 2 4 

Tª (ºC)    

 ● Representa les dues co
obtinguts. 

 
 

7. Anàlisi dels resultats 
Amb els resultats obtinguts, cont

- En quin dels dos pots s’o
 
 

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

 i fica el termòmetre dins tapant-lo amb una cartolinat de vidre a 10 cm de distància. e del pot i anota la temperatura.   ficant dins del pot una cartolina negra i anota la tem
temperatures.  
 

emps suficient entre ambdues etapes perquè l’aire
nt i emplena les taules següents: 
negre 

 6 8 10 12 14 

      

gre en semi-lluna cobert almenys un terç de la

 6 8 10 12 14 

     

corbes en un mateix gràfic en diferents colors i 

ntesta les següents preguntes: 
s’obté una major temperatura? 

 13 

na.  

mperatura.  

ire contingut en el pot 

16 18 

  

la superfície del pot. 

16 18 

  

i descriu els resultats 
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- Segueixen els dos pots unes corbes d’escalfament similars o molt diferents? Explica en què 
es diferencien i en què s’assemblen.  

 
 
 
 

- Es valida la teva hipòtesi segons el model experimental? Què ens indica aquest resultat? 
 
 

- Extrapola els resultats i descriu breument quines conseqüències té l’efecte hivernacle al 
nostre planeta.  

 
 
 
 

8. Conclusió final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TG AHMED.  -M’HAN FET FORA DE CASA. LA CADIRA CALENTA  
Data: ........./........../........................  Grup: ................ 
Nom dels integrants del grup: 
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
Esteu a punt de conèixer l’Ahmed i l’Ibrahima, dues persones que han hagut de marxar de casa seva, 
deixant enrere tot el que tenien i la seva família. 
 
Abans, però, de saber què els ha passat, sabríeu dir quina és la diferència entre una persona 
immigrant i una persona refugiada? Si no us en sortiu, podeu ajudar-vos d’Internet! 
 
Ara que ja sabeu la diferència, de manera ordenada, anireu formulant, un per un, una pregunta que 
es pugui respondre amb un sí o un no, ja que són les dues úniques paraules que l’Ahmed i l’Ibrahima 
poden dir. Penseu bé les preguntes que feu, ja que us han d’ajudar a poder completar la graella. 

 
 Refugiat: Immigrant: 
País d’origen   
Edat   
Causa/es perquè marxa del país.  

 
 

Nivell socieconòmic al país d’origen   
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Compleix requisits per demanar asil?   
Marxa sol/acompanyat   
Ofici / Nivell d’estudis   
Estat civil   
Número de fills/filles   
Medis de transport utilitzats    
Països que ha travessat   
3 coses que volen aconseguir arribant 
a Europa 
 

  

Impactes a l’arribada a Europa      - VULL TORNAR.   MAPA FÍSIC  
Data: ….../….../………………....  Grup:  ……..  
Nom i cognoms (dels integrants del grup):  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
Objectiu: ● Crear un mapa físic (grandària A3). 
 
El mapa ha d’incloure: 
 

1. Escala numèrica 1/XXX o escala gràfica. 

  
2. Llegenda: ha d’incloure altimetria (a colors), icones emprades. 
3. Geolocalització: indicar on es troba el nord, sud, est i oest.  I els principals paral·lels i 

meridians que travessen el terreny. 
4. Mars i oceans que l’envolten. 
5. Principals accidents geogràfics: rius, muntanyes (pics) i deserts. Secundaris: caps, golfs, 

llacs... 
 

MAPA POLÍTIC 
 
Data: ….../….../………………....  Grup:  ……..  
Nom i cognoms (dels integrants del grup):  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
Objectiu: ● Crear un mapa polític de coropletes* (grandària A3). ● Per crear aquest mapa s’ha de triar una data concreta. 
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El mapa ha d’incloure: 
 

1. Escala numèrica 1/XXX o escala gràfica 

  
2. Llegenda: icones i línies emprades. 
3. Geolocalització: indicar on es troba el nord, sud, est i oest.  I els principals paral·lels i 

meridians que travessen el país. 
4. Delimitacions administratives (municipis, comarques, ciutats, federacions d’Estats) i indicar 

on es troba la/les capitals. 
5. Noms dels països/mars o oceans que limiten el territori. 
6. Bandera 

 
 
 
*Un mapa coroplètic és un mapa temàtic en el qual les superfícies són ombrejades o patronades en 
proporció al mesurament de la variable estadística que es mostra al mapa, com per exemple, la 
densitat de població o els ingressos per càpita. 
Els mapes coroplètics proporcionen una visió ràpida de la variació sobre una superfície geogràfica o 
mostra el nivell de variabilitat dins una regió. 
 

MAPA TEMÀTIC (RELIGIÓS, ÈTNIC o NACIONAL) 
 
Data: ….../….../………………....  Grup:  ……..  
Nom i cognoms (dels integrants del grup):  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
Objectiu: ● Crear un mapa temàtic sobre un mapa polític (grandària A3). ● Per crear aquest mapa s’ha de triar un interval de temps concret. 
 
El mapa ha de incloure: 
 

1. Escala numèrica 1/XXX o escala gràfica 

  
2. Llegenda: icones i isopletes*. 
3. Geolocalització: indicar on es troba el nord, sud, est i oest.  I els principals paral·lels i 

meridians que travessen el país. 
4. Utilitzant zones ombrejades o isopletes (si es pot), situar al mapa les principals ètnies o 

nacions que es troben al territori. Afegir les religions amb línies de colors superposades.  
5. Noms de les principals ciutats i la capital. Noms dels països/mars o oceans que limiten 

territori. 
6. Principals icones de les diferents religions. 
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*Isopletes: són línies que uneixen punts amb el mateix valor. Per exemple les línies isotermes, que 
indiquen la mateixa temperatura; les isohietes, que indiquen la mateixa precipitació; les isòbares, que 
indiquen la mateixa pressió atmosfèrica o les corbes de nivell, que indiquen la mateixa alçada. 
TG ANTÀRTIDA -ANEM A L’ANTÀRTIDA. PREPAREM L’EXPEDICIÓ 
Data: ........./........../........................  Grup: ................ 
Nom dels integrants del grup: 
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
Heu de presentar un llistat de tot el material que us farà falta, així com el número d’unitats que 
creieu que serà necessari. Us donem un breu resum dels passos que us poden ajudar a preparar-vos 
per l’expedició: 

 
1. Decidir en quin mes voleu fer l’expedició. 
2. Mesurar la distància que viatjareu i calcular quants dies durarà l’expedició, comptant que 
cada dia recorrereu uns 18Km. 
3. Fer una llista de l’'equipament personal (roba, esquís, raspall de dents, etc.), així com 
equipament per a l'equip (cuina, estris de cuina, etc.). Indiqueu el nombre de cada element 
que necessiteu agafar. 
 
4. Estimar el pes total de l'equip. 
 
5. Llistar els aliments que necessitareu dur al trineu, així com el pes total que farà 
. 
6. Estimar la quantitat d'aigua que necessiteu portar cadascú. 
 
7. Sumar el pes de l'equip, els aliments i l’ aigua. A continuació, calcular el pes que cada 
persona de l’equip haurà de tirar. 
 
8. Intenta imaginar quin tipus de problemes poden sorgir o fins i tot impedir que es pugui 
acabar l'expedició 

 
Dades tècniques del viatge: 
 

Mes de la travessia  

Distància a recórrer  

Durada de la travessia  

 
Llistat del material necessari: 
 

Equipament personal  
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Equipament per a l’equip 
 
 
 
 
 
 

 

Menjar 
 
 
 
 
 

 

Aigua  

Pes total de l’equipatge  

 
1. Creieu que sou capaços d’arrossegar la quantitat de pes que heu estimat? 

 
 
 
 

2. Creieu que podríeu prescindir d’algunes de les coses que heu llistat? Quines? 
 
 
 
 
 

3. Compareu els resultats amb els companys d’altres expedicions i anoteu en boli de diferent 
color aquells elements que no heu apuntat i que creieu que són importants. Així mateix, si 
veieu algun element que teniu apuntat però que havent parlat amb els companys considereu 
ara que no és important, tatxeu-lo amb el boli de diferent color. 

 
 

 
4. Considereu que es tracta d’una travessia apta per a qualsevol persona? Quines creieu que 

han de ser les majors dificultats? 
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-QUI ES MENJA A QUI? 
 
 
  
   Anem a resoldre dubtes que han sorgit! 
 
 

 

PREGUNTA: Què es congela abans, l’aigua dolça o l’aigua salada? 

 

Hipòtesi:  
 
 
 

 

Material: ● cullera                              ● sal ● aigua ● 2 gots de plàstic  ● un marcador permanent 

 

Procediment: ● Omple els vasos de plàstic amb la mateixa quantitat d’aigua. ● Marca un dels gots amb una S per indicar que conté sal i afegeix-hi 4 cullerades de sal. ● Col·loca els dos gots al congelador. ● Observa què succeïx cada hora durant les properes 4 hores aproximadament. 

 

Resultats i observacions: 
 

 Aigua sense sal Aigua amb sal 

1a hora   

2a hora   

3a hora   

4a hora   
 

 

Conclusions: 
 
 
 

 

PREGUNTA: Afecta la temperatura a la densitat de l’aigua? 

 

Hipòtesi:  
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Material (cal fer dibuix al costat): ● aigua ● placa calefactora ● colorant alimentari blau i vermell ● 2 vasos de precipitats ● taper de plàstic transparent 

 

Procediment: ● Omple el tàper de plàstic uns 10 cm amb aigua de l’aixeta. ● Col·loca 400ml d’aigua en un vas de precipitats i escalfa-la a la placa calefactora fins als 
70ºC. ● Col·loca unes gotes de colorant  alimentari vermell al vas 1. ● Agafa del congelador glaçons tenyits amb colorant blau. ● Al tàper posa-hi els glaçons blaus i deixa que es dissolgui’n poc a poc. ● Afegeix poc a poc i amb cura l’aigua calenta.  

 

Resultats i observacions (cal incloure dibuix de l’experiment): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusions: 
 
 
 

 

PREGUNTA: Què provoca l’increment del nivell del mar, el desgel del gel marí, del gel 
continental o els dos?  

 

Hipòtesi:  
 

 

Material: ● Dos cristal·litzadors ● aigua ● 6 glaçons de gel ● un got ● porexpan 
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Procediment (fes dibuix al costat dels dos recipients): 
Al recipient 1: ● Col·loca 250ml d’aigua i col·loca-hi el tros de fusta. ● Col·loca 3 glaçons sobre la fusta. ● Marca el nivell de l’aigua a l’inici de l’experiència. 
 
Al recipient 2:  ● Col·loca 250ml d’aigua al cristal·litzador. ● Col·loca els 3 glaçons al recipient. ● Marca el nivell de l’aigua a l’inici de l’experiència. 

 

Resultats i observacions: 
 

Recipient 1:                                                                               Recipient 2: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conclusions 
 
 
 

 

PREGUNTA: El greix és un bon aïllant? 

 

Hipòtesi:  
 
 
 

 

Material: ● 2 bosses tipus zip ● Mantega ● Cinta adhesiva ● aigua i glaçons ● safata 

 

Procediment: ● Posa dues cullerades de mantega en una bossa zip i intenta que impregni tota la bossa. ● Posa una segona bossa dins i encaixa-la amb el zip. ● Intenta extreure tot l’aire que es pugui haver acumulat entre les dues bosses. ● Tanqueu amb cinta adhesiva la zona del zip per evitar l’entrada d’aire. ● Prepareu un parell més de bosses, que seran el control, però aquest cop sense 
mantega. ● Ompliu la safata amb aigua i col·loqueu-hi els glaçons. ● Poseu les dues mans dins les bosses i submergiu-les a l’aigua. 
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● Compareu la sensació de fred en una mà i l’altra. 

 

Resultats i observacions (incloure dibuix del muntatge): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusions: 
 
 
 

    GEOGRAFIA DE L’ANTÀRTIDA 
Data: ........./........../........................  Grup: ................ 
Nom: .......................................................................... 

 Objectiu: ● Crear un mapa amb Google Maps per a senyalar els accidents geogràfics més importants del 
continent, així com la ubicació de les bases científiques i la ruta de circumnavegació de 
l’expedició científica. 

 Projeccions cartogràfiques. 

Abans de fer el mapa hem de tenir en consideració que el mapa de Google Maps és una 
representació cilíndrica d’una esfera, que és el nostre planeta. Això ens planteja el repte d’aplanar la 
Terra. 
Podeu dibuixar de manera plana (2D) tota una taronja? No, no es pot. Podem fer aproximacions. 
Això és el que passa amb els mapes. La projecció de Google Maps està basada en la Projecció 
Mercator, fet que manté les proporcions a l’eix de l’equador, però a mesura que ens allunyem cap els 
pols es deforma. Per exemple, Groenlàndia apareix 8 vegades més gran del que és en realitat i 
l’Antàrtida perd la seva forma rodona. 

 Creació del mapa. Dades a representar: 

En aquesta activitat haureu de crear un mapa a Google Maps on hi surtin representats tots els 
elements següents: 
 ● Oceans que envolten l’Antàrtida 

1. Oceà Austral o Antàrtic: que és el que envolta l’Antàrtida entre, aproximadament, els 
45° i els 70°S. 
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2. Oceà Índic. 

3. Oceà Pacífic. 

4. Oceà Atlàntic. 

 ● Mars que envolten l’Antàrtida 
 

Mar de Bellingshausen:  
 

Mar de Amundsen:  
Mar de Ross 
Mar d’Urville:  
Mar de Devis:  
Mar dels Cosmonautes:. 

Mar de Riiser-Larsen:  
Mar Lazárev:  
Mar de Weddell:  

 ● Topografia de l’Antàrtida 
 

1. Mont Erebus (3794m) 
2. Mertz-Ninnis Valley 
3. Mount Kirkpatrick (4528m) 
4. Mount Sidley (4285m) 
5. Massís Vinson (4897m) – Pic més alt del continent 
6. Mount Sporli 
7. Mount Shinn 
8. Mount Craddock 
9. Mount Terror 
10. Muntanyes Ellsworth (El Mont Vinson hi pertany) 
11. Mountanya Tangra (1700m) 
12. Muntanyes Bowers (2600m) 

 ● Bases científiques 
 

1. Estació-Base Mawson 
2. Base Casey 
3. Base Davis 
4. Base Gabriel Gonzalez Virela 
5. Base Antàrtica espanyola Gabriel de Castilla 
6. Base Juan carlos I 
7. Base Decepcion 
8. Base Machu Picchu 
9. Base Palmer 
10. Base professor Julio Escudero 
11. Base Naval Capitan Arturo Prat 
12. Base d’Urville 
13. Base Antàrtica Càmara 
14. Base del pol sud Amudsen-scott  

 ● Ruta de la circumnavegació de l’expedició científica: 
 

1. Sortida Ciutat del Cab (Sudàfrica) 
2. Illa Marion (Sudàfrica) 
3. Illes Crozet (Sudàfrica) 
4. Illes Kerguelen (França) 
5. Illes Heard i Mc Donald (Austràlia) 
6. Hobart (Austràlia) 
7. Illa i base Macquarie (Austràlia) 
8. Glaciar Mertz  
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9. Illes Balleny 
10. Illa Scott 
11. Illes Diego Ramirez (Xile) 
12. Punta Arenas (Xile) 
13. South Georgia (Gran Bretanya) 
14. Illes Sandwich (Gran Bretanya) 
15. Bouvet (Noruega) 

 
Web de l’expedició «Recerca en acció» 
http://www.recercaenaccio.cat/basic/els-precedents-de-lexpedicio-una-volta-a-lantartida-no-fumis/ 
 
Al web trobareu imatges que podeu incrustar en les vostres anotacions sobre els mars, bases o 
recorregut de l’Expedició al voltant de l’Antàrtida. 

1) Situar en el mapa els 4 oceans a dalt llistats. 
2) Situar en el mapa les bases científiques (les que trobeu, mínim 10). 
3) Situar en el mapa les muntanyes, serralades, pics i glaceres més importants indicant l’altitud 

dels pics més alts. 
4) Situar en el mapa els 15 punts de circumnavegació de l’expedició (vigileu amb la Glacera 

Mertz, que no hi és). 
5) Situar l’Antàrtida com a continent. 
6) Cadascun dels marcadors ha de tenir una icona diferent: els mars una, els oceans una altra, 

les muntanyes una altra, les parades de l’expedició una altra, etc... 
7) Feu servir el cercador del Google Maps per cercar els llocs. 

 

-ON TENS LA MOTO DE NEU?  REPTES AMB LA LLEI D’OHM 
Repte 1 

Quina intensitat de corrent passa a través d’un motor d’1,1 kW de potència si està 

alimentat a una tensió de 220V? 

Repte 2 

Una làmpada de 125V es pot connectar a un circuit alimentat amb una tensió de 

220V? 

Repte 3 

Tenim una bombeta connectada a 220V i per ella hi passen 5A d’intensitat de 

corrent. Quina resistència té la bombeta? 

Repte 4 

Una altra bombeta té una resistència de 625� i per ella hi passen 0,2A. A quina 

tensió està connectada? 

 

 

"Us volem plantejar uns reptes electritzants.... a veure si us en sortiu! 
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• 1r repte: Tenim cables, tenim bateries, tenim bombetes i tenim un interruptor. A veure si sou 
capaços de muntar un circuit que tingui una, o dues o, com a màxim, tres bateries (1,5V), un 
interruptor i una bombeta, Si ho aconseguiu... 

 

1. Com heu col·locat els elements perquè la bombeta brilli més? Dibuixeu l'esquema 
del circuit (pista: Jo crec que brillarà més si col·loqueu les bateries en sèrie....) 

 

2. Utilitzeu el multímetre, també conegut com tester, i mesureu la tensió de la 
bombeta i la de cada bateria. És la mateixa? És la suma? 

 

 

 

3. Mesureu també la resistència de la bombeta i la intensitat que circula per ella. 

 

 

 

 

4. Amb les dades obtingudes 
podríeu demostrar que es compleix la Llei 

d'Ohm. 

 
• 2n repte: Amb els mateixos elements, i amb el que ja saps de l'anterior repte, seríeu 

capaços de posar les bateries en paral·lel? Si ho aconseguiu.... 

1. Dibuixeu l’esquema del circuit que heu muntat. 

 

2. Mesureu la tensió que té ara la bombeta i també la intensitat que passa per ella. 
És la mateixa que en l'anterior cas? 

 

 

 

 

3. Com que la bombeta no l'hem canviada, la seva resistència serà la mateixa que en 
el repte anterior. Es compleix també la Llei d'Ohm? Demostreu-ho si podeu 

Tensió Bateria 1 Tensió Bateria 2 
 
 

 
Tensió Bombeta 
 
 

Resistència Bombeta 
 

 

Intensitat Bombeta 
 
 

Tensió Bombeta 
 
 

Intensitat Bombeta 
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• 3r repte: Fins ara teníeu un únic receptor, la bombeta. Anem a posar-ne més. Intenteu 
connectar dues bombetes que s’encenguin alhora amb un interruptor. Si ho aconseguiu... 

1. Dibuixeu l’esquema del circuit que heu muntat. 

2. Mesureu la tensió que té cada bombeta, la seva resistència i també la intensitat 
que passa per elles.  

 

 

 

 

 

3. Què passa si desconnecteu una bombeta? L’altra continua encesa? Quin tipus de 
connexió heu fet? 

4. Amb les dades obtingudes podríeu demostrar que es compleix la Llei d'Ohm? 

• 4t repte: En el repte anterior les bombetes no brillaven molt. Proveu de connectar-les diferent 
per a fer que les dues brillin molt. Si ho aconseguiu... 

3. Dibuixeu l’esquema del circuit que heu muntat. Quin tipus de connexió heu fet 

2. Mesureu la tensió que té cada bombeta i també la intensitat que passa per elles.  

 

 

 

 

 

4. Amb les dades obtingudes, i pensant que les bombetes són les mateixes del repte 
anterior, podríeu demostrar que es compleix la Llei d'Ohm? 

 

 
 
 
 
 

TG CRISTÒFOL COLM. 

-SEGON VIATGE: ELS INTERCANVIS. 

Tensió Bombeta 1 
 
 

Intensitat Bombeta 1 
 
 

Resistència Bombeta 1 
 
 

Tensió Bombeta 2 
 
 

Intensitat Bombeta 2 
 
 

Resistència Bombeta 2 
 
 

Tensió Bombeta 1 
 
 

Intensitat Bombeta 1 
 
 

Tensió Bombeta 2 
 
 

Intensitat Bombeta 2 
 
 



  

Annexos: Com integrar el currículum de tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari  27  

UNITAT DIDÀCTICA 
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSORA 

2on ESO Grup B 
8h classe per projectes 3er  trimestre 2016-2017 Inés Ruiz Álvarez 

MATÈRIES TÍTOL (i justificació) 

Projectes (Tecnologia, ciències naturals, ciències socials, educació visual i plàstica) Cristòfol Colom. Els intercanvis. Es treballa el procés industrial alimentari, dins dels continguts del 
currículum, processos i transformacions de la vida quotidiana. 

COMPETÈNCIES 

ÀMBIT DIMENSIÓ COMPETENCIES BÀSIQUES CONTINGUTS CLAU 

Cientificotecnològic 

Objectes i sistemes tecnològics 
de la vida quotidiana 

Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per 
minimitzar els riscos en la manipulació en l’impacte ambiental. 

Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, 
avaluant-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la 
salubritat i el medi ambient. 

CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana 

CC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines 
simples i complexes 

CC23. Processos industrials. Mesures industrials per la 
sostenibilitat i contaminants industrials. 

Salut 
Competència 14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que 
promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i 
malalties associades.  

Digital 

 

Instruments i aplicacions 

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

• Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat: 
espais fixos, extraïbles i virtuals. 
 
• Eines d’edició de documents de text, presentacions 
multimèdia i processament de dades numèriques. 

Tractament de la informació i 
organització dels entorns de 
treball i aprenentatge 

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

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

Comunicació interpersonal i 
col·laboració 

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns 
virtuals de treball col·laboratiu. 

• Eines d’edició de documents de text, presentacions 
multimèdia i processament de dades numèriques. 
 
• Sistemes de comunicació: correus, programaris 
diversos de missatgeria instantània, videoconferències, 
etc. 

 Construcció de la identitat personal, social i ciutadana.  
Competència comunicativa 

 
Social 

 
Història 

 
Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per 
comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals . 

CC7. La memòria històrica. L’intercanvi generacional. 
Memòria i història.  
CC8. Caracterització de les societats del passat. 
Elements de canvi i continuïtat entre etapes històriques. 
Arrels històriques de la contemporaneïtat. 
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Artístic Expressió, interpretació i creació Competència 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o 
transdisciplinaris tant personals com col·lectius  

CC10. Art i societat. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Cercar l’origen de les matèries primeres que s’estudiaran. 
A1.1.  Fer una recerca i trobar l’origen de les matèries primeres a estudiar.  

A1.2.Tenir una actitud crítica envers la informació trobada. 
Reconèixer que són les matèries primeres. A2. Conèixer i discriminar que és una matèria primera. 
Descriure la transformació industrial en  productes elaborats A3. Ser capaç de definir els processos per arribar a un determinat producte 

elaborat. 
Investigar com afecten alguns processos i/o ingredients dins del producte a la nostra salut.  A4. Reflexionar i tenir una actitud crítica respecte als aliments que consumim. 
Discriminar diferents tipus de cultius. Agricultura  ecològica. A5. Valorar la importància o no del consum de productes d’origen ecològic.  
Conèixer i seleccionar els materials que s’utilitzen per la fabricació d’envasos. A6. Justificar el(s )material(s) més idonis per l’envàs del producte treballat i 

valorar el reciclatge d’aquest(s). Relacionar-ho amb el consum responsable. 
Dissenyar un envàs pel producte, valorant la funcionalitat, rendibilitat i la estètica pel seu consum. A7. Decidir el disseny final i saber seleccionar la millor opció. 

Explicar en públic el procés industrial del producte i del disseny i eslògan 
A8. Exposar l’activitat i saber comunicar el procés industrial estudiat, així com el 
producte final dissenyat. 

CONTINGUTS (Tecnologia) 

1. Matèries primeres. Definició. Origen de les matèries primeres a estudiar. 

2. El procés d’obtenció d’aliments: la indústria alimentària. 

3. Tècniques de conservació dels aliments. Procediments físics i químics. 

4. Els additius. 

5. L’envasament dels aliments. 

6. Màrqueting. 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ I ACTIVITATS MATERIALS  I RECURSOS ORG. SOCIAL TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT ACTIVITATS AVALUACIÓ 
Inicials

 1 Comunicació dels objectius de la unitat.  Grup gran 5’ Tots els nivells  
2 Presentació del projecte: Cristòfol Colom. Els intercanvis. Mitjançant una petita presentació en PowerPoint, es contextualitza l’activitat dins del TG, i s’explica en que consistirà. Petit debat. 

Grup gran/ Aula de 2onB 15’ Tots els nivells  
Desenv

olupam
ent 

3 Formació dels grups de treball 5 grups. Escolliran grups de 4, màxim 5 persones per elaborar el dossier. Les persones amb dificultats d’aprenentatge es repartiran en diferents grups. Grup gran/ Aula de 2on B 5’ Tots els nivells  

4  Repartició dels dossiers als diferents grups. Cada grup treballarà un producte diferent.  
Dossiers:  1. Fem  salsa ketchup. 2. Fem un pot de tomàquet fregit. 3. Fem una bossa de patates fregides. 4. Fem una tauleta de Xocolata. 5. Fem un pot de pebre vermell. 

Grup gran/ Aula de 2on B 5’ 
Es repartirà els dossiers en funció del gustos. Es tindrà en compte el nivell de dificultat dels dossiers, tot i que són molt similars, hi ha alguns productes més senzills d’elaborar. 

 

5 Elaboració del dossier. 

Recursos: treball amb Ipads per buscar informació per elaborar els dossiers.  Tenen accés, mitjançant la plataforma moodle del institut, als dossiers digitals, en els quals hi ha uns links amb vídeos documentals on s’expliquen els processos industrials a treballar. https://www.youtube.com/watch?v=muAsv_GXBOM  http://www.rtve.es/alacarta/videos/fabricando-made-in-spain/fabricando-made-in-spain-como-se-elabora-tomate-frito/1901827/  https://www.youtube.com/watch?v=iCfBoChQPRU&feature=youtu.be  http://patatastorres.com/esp/elaboracion.html  https://www.youtube.com/watch?v=_jQMd55nvsA  https://www.youtube.com/watch?v=YQO_ptUKPoE  

Grup gran/ aula 2on B 3h Aprenentatge col·laboratiu (uns s’ajuden als altres) Dossier A1.1, A1.2, A3, A4, A5, A6 
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6 Elaboració de una infografia que expliqui tot el procés del seu producte. 
Ipads, ordinadors.  Es facilita, mitjançant la plataforma moodle, els links de un parell de pàgines per realitzar les infografies: https://www.easel.ly/   https://magic.piktochart.com). 

Grup gran/ Aula informàtica. 1.5h Aprenentatge col·laboratiu (uns s’ajuden als altres) Infografia A3 
 

7 Disseny  de l’envàs del producte i eslògan. Han de fer el disseny, de la forma que ells vulguin, digital, en paper o un envàs real. Grup gran/ Aula 2on B 1h Aprenentatge col·laboratiu (uns s’ajuden als altres) Disseny+eslògan A6, A7 
8 Exposició de les infografies + preguntes. Ordinador i projector de classe. Grup gran/ Aula 2on B 1h Tots els nivells Exposició oral. A8 

Síntesi
 9 Debat sobre els treballs dels companys. Similituds i diferències entre els diferents processos industrials.  Grup gran/ Aula 2on B 20’ Tots els nivells participació 

10 Visionat d’un vídeo sobre agricultura ecològica, per acabar d’entendre les diferències entre aquest tipus de conreu i els convencionals 
Ordinador i projector de classe  Vídeo Quequicom, sobre l’agricultura ecològica. http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Agricultura-ecologica/video/4024950/  

Grup gran/ Aula 2on B 30’ Tots els nivells  

Avalua
ció 11 Recollida dels dossiers, i emplenar un petit qüestionari sobre l’activitat Qüestionari de valoració personal Grup gran/ Aula 2on B 10’ Individual.   

Atenció
 

diversi
tat Reforç  Elaborar una presentació digital amb les diferents  tècniques de conservació amb fotos de productes que ells coneguin. Ordinador/Ipad Grup gran/ Aula 2on B 1.5h Per parelles A3, A4, A8 
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Amplia
ció 

 
Fer una presentació complementària sobre l’alimentació transgènica. Ordinador/Ipad http://www.edualter.org/material/transgenicos/queson.html Grup gran/ Aula 2on B 1h Per parelles/individual A1.2, A4, A5, A8 
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AVALUACIÓ 
Aspectes  Ponderació 

Dossier 50% 
Pulcritud dossier 10% 
Presentació digital 20% 
Exposició oral 20% 
 

RÚBRICA TREBALL EN  GRUP I DOSSIER. 

Aspectes / Puntuació Bon nivell (3) Acceptable (2) Just (1) Total  
Desenvolupament de 
l’activitat i cooperació 
entre el grup 

El grup ha sabut treballar en equip i s'han sabut 
repartir les tasques i treballar de forma eficient i 
eficaç. L’activitat s’ha desenvolupat sense 
masses dificultats i seguint en tot moment les 
pautes recollides en el document i les del 
professor quan han estat necessàries. 

El grup ha tingut dificultats alhora de repartir-
se les tasques per treballar de forma eficient. 
Tot i així han pogut anar desenvolupant 
l’activitat. Han seguit les pautes de l'activitat i 
del professor.  

El grup ha tingut moltes dificultats per entendre's i 
pel resultat final del treball es demostra que han 
treballar de forma desigual. En alguns casos ha 
estat necessària la participació del professor per 
organitzar el treball. 

 

Actitud en tot el projecte Han tingut una bona actitud davant l’activitat 
mostrant molt d'interès per tot allò que s'havia 
de treballar en cada moment. Han participat fent 
preguntes coherents i han aportat comentaris al 
grup que han ajudat a tota la classe. 

Han tingut una actitud mitjana davant 
l’activitat. Tot i que mostraven interès, sovint 
xerraven de les seves coses i perdien el temps 
amb coses seves. No atenien suficientment 
les explicacions dels seus companys tot i que 
no han destorbat a la resta de la classe.  

El grup ha tingut una actitud molt dolenta al llarg 
de tot el desenvolupament de l’activitat. Ha estat 
necessari cridar-los l'atenció diverses vegades per 
tal que fessin cas. No han mostrat gaire interès 
per l’activitat. 

 

Continguts del treball Al treball hi consten totes les parts que se’ls 
demanava. Cadascuna de les parts ha estat ben 
treballada i desenvolupada. Fan aportacions 
pròpies. Arriben a una conclusió coherent amb el 
que han exposat. 

Al treball hi consten totes les parts que se’ls 
demanava però no estan prou aprofundides. 
En alguns casos han fet aportacions pròpies i 
en d’altres no han sabut defensar prou bé allò 
que han posat. La justificació i les conclusions 
són pobres. 

Al treball no hi consten totes les parts que se’ls 
demanava. Han copiat directament allò que han 
trobat d’internet i no han fet aportacions pròpies. 
Les conclusions són incoherents. 

 

  
RÚBRICA PRESENTACÍÓ DOSSIER 

Aspectes / Puntuació Bon nivell (1) Acceptable (0.7) 
 

Just (0.5) Total  

Presentació del dossier El dossier ha estat entregat amb pulcritud, 
bona lletra, sense ratlladures i sense faltes 
d’ortografia. 

El dossier te esmenes fetes amb ratlladures, la 
lletra no s’ha fet amb bona cura, presenta 
algunes faltes d’ortografia. 

El dossier s’ha entregat a llapis, pot tenir alguna 
taca, moltes ratllades de bolígraf, diferents colors de 
bolígraf, la lletra és quasi illegible, té moltes faltes 
d’ortografia, el paper està arrugat. 

 

 
RUBRICA PRESENTACIÓ ORAL 
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Aspectes / Puntuació Bon nivell (3) Acceptable (2) Just (1) Total  
Parla Parla a poc a poc i amb claredat. A vegades parla a poc a poc i amb claredat però 

d’altres s’accelera i no se li entén bé. 
Parla ràpid, s’atura i no se l’entén prou bé.  

Volum El volum és prou alt perquè tothom el pugui 
escoltar. 

El volum és prou alt, però no constantment. El volum no és prou alt la majoria del temps.  

Vocabulari El vocabulari utilitzat és adequat, i fa servir 
el llenguatge tècnic necessari, inclús 
n’aporta de nou que no s’ha fet servir a 
l’aula. 

El Vocabulari és correcte, tot i que no és el més 
adient en alguns casos. 

El vocabulari no és gaire adequat, i fa servir 
expressions massa col·loquials en lloc de les 
tècniques. 

 

Posició corporal i contacte 
visual 

Té una posició corporal correcte, gesticula 
adequadament i manté contacte visual amb 
tots els membres de l’aula. 

La posició i gesticulació és correcte la majoria 
del temps, així com el contacte visual amb la 
resta de membres. 

La posició i gesticulació no són les apropiades 
per una exposició oral. No manté el contacte 
visual la majoria del temps o només a una part 
de l’aula. 

 

Contingut Mostra un domini del contingut del tema a 
exposar. 

Domina la majoria del temps el tema, tot i que 
dubta en algun cas. 

Es mostra bastant dubitatiu en quant al contingut 
del tema. 

  
RÚBRICA SUPORT DIGITAL 

Aspectes / Puntuació Bon nivell (3) Acceptable (2) Just (1) Total  
Disseny presentació Disseny elaborat, fan servir dibuixos i/o 

imatges que ajuden a entendre el contingut, 
es fan servir diferents colors amb el text per 
diferenciar títols del cos del text.  

Disseny elaborat, falten algunes imatges i/o 
fotos, es fan sevir diferents colors per diferenciar 
títols del cos del text 

Disseny molt simple, falten imatges   

Estructura informació estructurada. Inici, cos, 
conclusions. 

l’estructura és millorable, no està ben definits 
l’inici, el cos i les conclusions. 

No hi ha estructura definida  

Informació informació escrita esquemàtica, no hi ha 
grans paràgrafs. 

el nivell d’informació escrita és una mica extens 
o una mica concís. 

Manca força informació.    
RÚBRICA DISSENY ENVÀS 

Aspectes / 
Puntuació 

Molt bon nivell (10) Bon nivell (7.5) 
 

Just (5) Millorable (3) Total  

Presentació de 
L’envàs. 

Han fet un disseny original, està 
finalitzat té un eslògan i han fet una 
justificació del material del envàs. 

Han fet un disseny original, falta 
acabar-lo de polir o falta l’eslògan o 
tipus de material i  la justificació. 

Han presentat un disseny, no està 
acabat, falta eslògan i material amb 
justificació. 

Han presentat un disseny, gens 
treballat, ni cap eslògan ni 
justificació. 
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ACTIVITATS.   
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 FE
 

      
 

 

 

 Quin és l’origen del tom
geogràfica on penseu que és 
d’entrada a Europa. 

Imatge 1. Mapa mundi. Font: Web. 
 

Quin tipus de planta és
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

La vostra missió és “obteni
virtual. Per aconseguir-ho, hau
fases fins arribar al producte fi
del tomàquet, el seu cultiu, col
presentació del producte. 

Haureu d’elaborar el dossier (que té un 
PowerPoint, del procés i del producte fin
companys (20% de la nota). El 10% pulc

Cristòfol Colom: Els intercanvis    
Nom i cognoms:                              
...........................……………………
........................................................ 

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

FEM SALSA KETCHUP 
     

          

àquet? Fes una cerca per la xarxa i al mapa
s l’origen. Al mateix mapa dibuixeu la ruta més

 és? Com és el seu cultiu, quin tipus de clima n
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
............................................................... 

nir” una salsa de ketchup 
aureu de passar per diferents 
 final, des de conèixer l’origen 
ollita, procés industrial i 

n pes d’un 50% de la nota de l’activitat), una prese
final (20% de la nota) i per últim l’exposició oral d’a
ulcritud presentació dossier. 

                 2on ESO Grup: ……… Data:..

                                  
………............................................................

..........................................................................
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pa indica la zona 
és probable 

 
 necessita? 

.................................

.................................

.................................

.................................

sentació digital, tipus 
’aquest als vostres 

......................................   

.......................................
....................................... 
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 Què és una matèr
què?. 
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

 En l’elaboració del 
primeres, en el procés de tran
Mireu aquest esquema. Refl
vostres paraules el procés d
cas particular, podeu cercar in

Imatge 2. Font: Mc Grau Hill. 
....................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

èria primera? El tomàquet és una matèria p

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

....................................................................... 

el vostre producte, heu de pensar en com obte
ansformació i també en el disseny de l’envàs, 
flexioneu sobre el que significa, i explique
 de la cadena alimentària. Si podeu, concret
 informació per ajudar-vos . 

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................  36 

 primera? Per 

.................................

.................................

.................................

teniu les matèries 
, de que estarà fet. 
eu amb les 

reteu-lo en el vostre 

 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................



  

Annexos: Com integrar el currículum de t 

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

 La salsa de ketchu
part de donar sabor, per què c
té el seu abús? És necessari 

....................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

 La conservació del
quines tècniques de conserva
vostre producte. 

Procediments físics 

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

............................................................ 

hup porta com a ingredient el sucre en quantit
è creieu que es fa servir el sucre en  l’alimenta
ri l’ús generalitzat que es fa en la indústria? 

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
............................................. 

els aliments és bàsica per a la indústria alimen
vació existeixen i si alguna d’aquestes és nece

Procediments químics 
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.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

titats importants. A 
tació? Quins perills 

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

entària, busqueu 
cessària per al 
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Quin faríeu servir? Per
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

 Agafeu diferents en
Trobareu bastants diferències
ingredients. Sabríeu identifica
busqueu per a què serveixe

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

er què?  
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
............................................................... 

 envasos de ketchup, i compareu el llistat dels 
es entre productes de diferents marques? Feu
car quins són additius?. Què són els additius? 
en.  

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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.................................

.................................

.................................

.................................

ls ingredients. 
u un llistat amb els 
? Anoteu-los i 

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................
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...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

  Sabríeu dir que és
alguna salsa de ketchup que t

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

  En aquest punt ja t
ketchup. Per ajudar-vos, mire
ajudarà a entendre com és el 
fer més detallat el vostre Pow

https://www.youtube.com/watc

En el PowerPoint, es demana• Es vegi el mapa d’on és orig• La ruta probable d’entrada a• Tot el procés, des de la plan
diferents passos fins arribar a• Seria molt interessant amb l
una comparativa entre ingredi
si és més sana o no, o només

  Per últim, disseny
ketchup amb un eslògan qu
material que feu servir per l’en

QUE VAGI DE GUST!!!    

 

 

 

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.................................................................. 

és un producte ecològic? Què te de diferent
e tingui aquesta etiqueta?  

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

............................................... 

a teniu una idea de com es el procés per fer un
reu aquest vídeo, de la fabricació de ketchup e
el procés, quin tipus de maquinària es fa servir
werPoint. La presentació serà com  a màxim 

atch?v=muAsv_GXBOM 

a que: 

riginari el tomàquet. 

 a Europa. 

antació del tomàquet, el transport, la neteja de
 al producte final, incloent imatges. 

b la informació del vídeo de la salsa de ketchu
dients d’una salsa “convencional” i d’una d’org
és a mitges... 

yareu un envàs, o el que format que us agr
ue faci que la resta vulguem comprar-ne u

’envàs). 

  

 39 

.................................

.................................

.................................

nt? Coneixeu 

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

una salsa de  
 ecològic, que us 
vir... perquè podeu 
m de 5 minuts.  

del producte, els 

up ecològic, féssiu 
rgànica i reflexioneu 

gradi, de salsa de 
 una!! (justifiqueu el 
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 FEM UN POT DE PEBRE VERMELL 
 
 
 
 
 
 
     
   
   

Quin és l’origen del pebrot? Feu una cerca per la xarxa i  indiqueu al mapa la 
zona geogràfica on penseu que és l’origen. Al mateix mapa dibuixeu la ruta més 
probable d’entrada a Europa, si és que la planta es cultiva aquí. Imatge 2. Mapa mundi. Font

: Web. 
Quin 
tipus 
de 
plant
a 
és? 

Com és el seu cultiu, quin tipus de clima necessita? 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................. 

 

Què és una matèria primera? El pebrot és una matèria primera? Per què?. 
.......................................................................................................................................

Cristòfol Colom: Els intercanvis                 2on ESO Grup: ……… Data:......................................   

Nom i cognoms:                                                             
...........................……………………………................................................................................................
..................................................................................................................................................................  

La vostra missió és “obtenir” pebre vermell virtual. Per 
aconseguir-ho, haureu de passar per diferents fases fins 
arribar al producte final, des de conèixer l’origen del pebrot, 
el seu cultiu, collita, procés industrial i presentació del 
producte. 

Haureu d’elaborar el dossier (que té un pes d’un 50% de la nota de l’activitat), una presentació digital, tipus 
PowerPoint, del procés i del producte final (20% de la nota) i per últim l’exposició oral d’aquest als vostres 
companys (20% de la nota). El 10% restant serà per l’actitud. 

1 

Imatge1. Font: Viquipèdia  
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.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.................... 
 En l’elaboració del vostre producte heu de pensar en com obteniu les matèries 

primeres, en el procés de transformació i també en el disseny de l’envàs, de què 
estarà fet. Mireu aquest esquema. Reflexioneu sobre el que significa i 
expliqueu amb les vostres paraules el procés de la cadena alimentària. 
Si podeu, concreteu-lo en el vostre cas particular. Podeu cercar informació 
per ajudar-vos. 

 Imatge 3. Font: Mc Grau Hill. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................... 

La conservació dels aliments és bàsica per a la indústria alimentària. Busqueu 
quines tècniques de conservació existeixen i si alguna d’aquestes és necessària per 
al vostre producte.  

Procediments físics Procediments químics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Quin faríeu servir? Per què? 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......... 

Agafeu diferents envasos de pebre vermell de diferents tipus, picants, dolços, i 
compareu el llistat dels ingredients. Segurament trobareu diferències en el 
percentatge de pebrot, i altres ingredients. A veure si sou capaços de trobar què són 
aquestes substàncies. Anoteu-les i busqueu per a què serveixen.  
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................................................................ 

 El nostre producte serveix de base per alguns altres productes del mercat (com 
per exemple, els embotits). Investiga i cerca quins altres productes el fan servir i 
amb quina intencionalitat.  
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................... 

Sabríeu dir què és un producte ecològic? Què té de diferent? Existeix el pebre 
vermell ecològic?  
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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............................................

.......................................... 

En aquest punt ja teniu
pebre vermell. Ara investig
pebrot vermell. 
https://www.youtube.com/w
En la presentació es deman• Es vegi el mapa d’on és o• Hi hagi la ruta probable d• Es vegi tot el procés, de
producte, els diferents pass
(crear una infografia per
https://www.easel.ly/  o http• Seria molt interessant si 
Amèrica. 
 

Per últim, dissenyareu 
vermell i creareu un eslò
(justifiqueu el material que f
QUE VAGI DE GUST!!!   
 
 
 
    FEM UN P
 

           
 

 

 

La vostra missió és “obtenir” 
virtual. Per aconseguir-ho, haure
fases fins arribar al producte fina
del tomàquet, el seu cultiu, collita
presentació del producte. 

Haureu d’elaborar el dossier (que té un p
PowerPoint, del procés i del producte fin
companys (20% de la nota). El 10% rest

Cristòfol Colom: Els intercanvis      
Nom i cognoms:                                
...........................………………………
.......................................................... 

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
 

iu una idea de com és el procés de fabric
tigueu en quines zones del territori espan

/watch?v=YQO_ptUKPoE 
ana que: 
 originària la planta del pebrot. 
 d’entrada a Europa (si és que la planta es
des de la plantació del pebrot, el transp
ssos fins arribar al producte final, incloent 
er incloure-la en la presentació – reco
ttps://magic.piktochart.com). 
i trobéssiu alguna recepta que es fés amb

u un pot de vidre, o el format que us a
lògan que faci que la resta vulguem c

e feu servir per l’envàs). 
  

POT DE TOMÀQUET FREGIT 
     

        Imatge1.Fon               consum
r” un pot de tomàquet fregit 
reu de passar per diferents 
al, des de conèixer l’origen 

lita, procés industrial i 

n pes d’un 50% de la nota de l’activitat), una prese
final (20% de la nota) i per últim l’exposició oral d’a
stant serà per l’actitud. 

                 2on ESO Grup: ……… Data:....

                                
………..............................................................
..........................................................................
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ricació d’un pot de 
anyol es cultiva el 

es conrea aquí). 
sport, la neteja del 
t imatges d’aquest 
cordeu que teniu 

b pebre vermell a  

 agradi, de pebre 
comprar-ne un!! 

  

 1.Font: Eroski  nsumer  

entació digital, tipus 
’aquest als vostres 
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.....................................
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Quin és l’origen del tomà
geogràfica on penseu que és 
d’entrada a Europa. 

Imatge 3. Mapa mundi. Font: Web. 
 

Quin tipus de planta és
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

 Què és una matèri
què?. 
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

 En l’elaboració del 
primeres, en el procés de tran
Mireu aquest esquema. Refl
vostres paraules el procés d

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

àquet? Fes una cerca per la xarxa i al mapa i
s l’origen. Al mateix mapa dibuixeu la ruta més

 és? Com és el seu cultiu, quin tipus de clima n
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
............................................................... 

ria primera? El tomàquet és una matèria pr

..........................................................................
........................................................................

..........................................................................

....................................................................... 

l vostre producte, heu de pensar en com obte
ansformació i també en el disseny de l’envàs, 
flexioneu sobre el que significa, i explique
 de la cadena alimentària. Si podeu, concret
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 necessita? 
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primera? Per 
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.................................
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teniu les matèries 
, de que estarà fet. 
eu amb les 

reteu-lo en el vostre 
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cas particular, podeu cercar informació per ajudar-vos . 

 Imatge 4. Font: Mc Grau Hill. 
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  El tomàquet fregit p
creieu que es fa servir? Per q
l’alimentació industrial? Quins
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

 La conservació dels
quines tècniques de conserva
vostre producte. 

Procediments físics 

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

............................................................ 

porta com a ingredient el sucre. En aquests 
 què es fa servir el sucre de forma generalitzad
ns perills té el seu abús? 
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..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
.................................. 

ls aliments és bàsica per a la indústria alimen
vació existeixen i si alguna d’aquestes és nece

Procediments químics 
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  Sabríeu dir que és
tomàquet fregit que tinguin aq

...............................................
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er què?  
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e si sou capaços de trobar que són aquestes s
a què serveixen.  
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..........................................................................

..........................................................................
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s un producte ecològic? Què té de diferent?
aquesta etiqueta?  
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  En aquest punt ja te
tomàquet fregit. Per ajudar-vo
és el procés, quin tipus de ma
PowerPoint. La presentació s

http://www.rtve.es/alacarta/vid
como-se-elabora-tomate-frito/

En el PowerPoint, es demana• Es vegi el mapa d’on és orig• La ruta probable d’entrada a• Tot el procés, des de la plan
diferents passos fins arribar a•Seria molt interessant que co
fan salsa de ketchup per rema

  Per últim, dissenya
fregit amb un eslògan que f
material que feu servir per l’en

 

QUE VAGI DE GUST!!!    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

..........................................................................

............................................... 

 teniu una idea de com és el procés per fer un
vos, mireu aquest vídeo (de 15’) que us ajudar
aquinària es fa servir... perquè podeu fer més
 serà com  a màxim de 5 minuts.  

ideos/fabricando-made-in-spain/fabricando-m
o/1901827/ 

a que: 

riginari el tomàquet. 

 a Europa. 

antació del tomàquet, el transport, la neteja de
 al producte final, incloent imatges. 

 compareu el vostre producte amb el dels vostr
arcar les possibles diferències. 

yareu un envàs, o el que format que us agra
 faci que la resta vulguem comprar-ne una!

’envàs). 
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Quin és l’origen de la p
indica la zona geogràfica on p
probable d’entrada a Europa. 

Imatge 5. Mapa mundi. Font: Web. 
 

Quin tipus de planta és
...............................................
...............................................

La vostra missió és 
patates fregides virtual. Per ac
passar per diferents fases fins
de conèixer l’origen de la plan
procés industrial i presentació

Haureu d’elaborar el dossier (que té un p
PowerPoint, del procés i del producte fin
companys (20% de la nota). El 10% rest

Cristòfol Colom: Els intercanvis      
Nom i cognoms:                                
...........................………………………
.......................................................... 

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

 BOSSA DE PATATES FREGIDES 
     

   

 planta de la patata? Fes una cerca per la xa
 penseu que és l’origen. Al mateix mapa dibui
 

 és? Com és el seu cultiu, quin tipus de clima n
..........................................................................
..........................................................................

s “obtenir” una bossa de 
 aconseguir-ho, haureu de 
ns arribar al producte final, des 
anta, el seu cultiu, collita, 
ió del producte. 

n pes d’un 50% de la nota de l’activitat), una presen
final (20% de la nota) i per últim l’exposició oral d’a
stant serà per l’actitud. 

                 2on ESO Grup: ……… Data:....

                                
………..............................................................
..........................................................................
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Imatge 6. Font: Mc Grau Hill. 
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t ja teniu una idea de com és el procés per fer 
vos, mireu aquest vídeo (no gaire distret) que

quin tipus de maquinària es fa servir... perquè
t. La presentació serà com  a màxim de 5 min

atch?v=iCfBoChQPRU&feature=youtu.be 

/elaboracion.html 

a que: 

riginària la patata. 

 a Europa. 

antació de la patata, el transport, la neteja del 
 al producte final, incloent imatges. 

obéssiu com es va originar la patata fregida co

enyareu una bossa, o el que format que us 
slògan que faci que la resta vulguem comp
eu servir per l’envàs). 
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.................................

.................................

.................................
..............................

rent? Coneixeu 

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

r una bossa de 
e us ajudarà a 
è podeu fer més 
inuts.  

el producte, els 

 com a tal i ens ho 

s agradi, de 
prar-ne una!! 
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   FEM UNA TAULETA DE XOCOLATA 
       

                   Imatge1. Font: Viquipèdia             
 

 

 

 

Quin és l’origen del cacau? Fes una cerca per la xarxa i al mapa indica la zona 
geogràfica on penseu que és l’origen. Al mateix mapa dibuixeu la ruta més probable 
d’entrada a Europa, si és que la planta es cultiva aquí. 

La vostra missió és “obtenir” una tauleta de xocolata 
virtual. Per aconseguir-ho, haureu de passar per diferents 
fases fins arribar al producte final, des de conèixer l’origen 
del cacau, el seu cultiu, collita, procés industrial i 
presentació del producte. 

Haureu d’elaborar el dossier (que té un pes d’un 50% de la nota de l’activitat), una presentació digital, tipus 
PowerPoint, del procés i del producte final (20% de la nota) i per últim l’exposició oral d’aquest als vostres 
companys (20% de la nota). El 10% restant serà per l’actitud. 

Cristòfol Colom: Els intercanvis                 2on ESO Grup: ……… Data:......................................   

Nom i cognoms:                                                             
...........................……………………………................................................................................................
..................................................................................................................................................................  
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 Imatge 7. Mapa mundi. Font: Web. 
Quin tipus de planta és? Com és el seu cultiu, quin tipus de clima necessita? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

Què és una matèria primera? El cacau és una matèria primera? Per què?. 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

 En l’elaboració del vostre producte, heu de pensar en com obteniu les matèries 
primeres, en el procés de transformació i també en el disseny de l’envàs, de que estarà fet. 
Mireu aquest esquema. Reflexioneu sobre el que significa, i expliqueu amb les 
vostres paraules el procés de la cadena alimentària. Si podeu, concreteu-lo en el vostre 
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cas particular, podeu cercar informació per ajudar-vos . 

 Imatge 8. Font: Mc Grau Hill. 
........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

La conservació dels aliments és bàsica per a la indústria alimentària, busqueu 
quines tècniques de conservació existeixen i si alguna d’aquestes és necessària per al 
vostre producte. 

Procediments físics Procediments químics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quin faríeu servir? Per què?  
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................... 

Agafeu diferents envasos de tauletes de xocolata de diferents tipus, cremes de 
cacau... i compareu el llistat dels ingredients. Segurament trobareu diferències en el 
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percentatge de cacau, i altres ingredients, entre tauletes i entre tauleta i crema. A veure si 
sou capaços de trobar que són aquestes substàncies. Anoteu-los i busqueu per a què 
serveixen.  

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 Segurament en alguns formats de la xocolata, com per exemple les cremes de 
cacau, bombons industrials (i també en molts productes que no són de xocolata...) apareix 
com a ingredient l’oli de palma, últimament se n’ha parlat molt, saps per què? Quins 
problemes es diu que pot tenir el seu consum? I per què es fa servir tant a la 
indústria? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........................................................................................... 

 Sabríeu dir que és un producte ecològic? Què té de diferent? Coneixeu 
xocolates que tinguin aquesta etiqueta?  

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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...............................................

...............................................

...............................................

 En aquest punt ja t
Per ajudar-vos, mireu aquest 
amb llet, quin tipus de maquin
PowerPoint. La presentació s

https://www.youtube.com/watc

En el PowerPoint, es demana• Es vegi el mapa d’on és orig• La ruta probable d’entrada a• Tot el procés, des de la plan
diferents passos fins arribar a• Seria molt interessant si trob
transformat el seu consum. 

 Per últim, dissenya
amb un eslògan que faci qu
que feu servir per l’envàs). 

QUE VAGI DE GUST!!!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e tecnologia de 2ª d’ESO en un projecte interdisciplinari 

..........................................................................

..........................................................................

............................................... 

 teniu una idea de com és el procés una taule
t vídeo que us explica com es fabrica una tau
inària es fa servir... perquè podeu fer més det
 serà com  a màxim de 5 minuts.  

atch?v=_jQMd55nvsA 

a que: 

riginària la planta del cacau. 

 a Europa (si és que la planta es conrea aquí)

antació del cacau, el transport, la neteja del pr
 al producte final, incloent imatges. 

obéssiu com es prenia la xocolata originàriam

yareu un paquet, o el que format que us ag
ue la resta vulguem comprar-ne un!! (justifi

 

 60 

.................................

.................................

leta de xocolata. 
uleta de xocolata 
etallat el vostre 

í). 

producte, els 

ment i com s’ha 

gradi, de xocolata 
tifiqueu el material 
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CURRÍCULUMS 
 

 

   



Currículum educació secundària obligatòria                Àmbit cientificotecnològic  

Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 – 28.8.2015  1  

 
ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
 

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 
 
Biologia i geologia (matèria comuna a 1r i 3r, optativa de 4t) 
Física i química (matèria comuna a 2n i 3r, optativa de 4t) 
Ciències aplicades a l’activitat professional (optativa de 4t) 
Biologia i geologia i ciències aplicades (compactada de 4t)  
Física i química i ciències aplicades (compactada de 4t) 
Cultura científica (optativa de 4t) 

 
TECNOLOGIA (matèria comuna a 1r, 2n i 3r, optativa de 4t) 
TIC (informàtica) (optativa de 4t) 
Tecnologia i TIC (informàtica) (compactada de 4t) 

 
 
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 
 
La competència científica, entesa de manera genèrica, al·ludeix a la capacitat i la voluntat 
d’utilitzar el conjunt dels coneixements i la metodologia que es fan servir per explicar la 
naturalesa, amb la finalitat de plantejar preguntes i extreure’n conclusions basades en 
proves. Per competència tecnològica s’entén l’aplicació d’aquests coneixements i la 
metodologia en resposta al que es percep com a desitjos o necessitats humanes. Les 
competències científica i tecnològica comporten la comprensió dels canvis causats per 
l’activitat humana i la responsabilitat de cada individu com a ciutadà de contribuir a la seva 
millora.  
 
La comprensió de les ciències i la tecnologia és fonamental perquè una persona jove estigui 
preparada per a la vida en la societat del coneixement. Aquesta comprensió contribueix 
significativament a la vida personal, social, professional i cultural de les persones. La 
competència científica es refereix al coneixement científic de cada persona i l’ús d’aquest 
coneixement per identificar preguntes, adquirir nou coneixement, explicar fenòmens 
científics i extreure’n conclusions basades en proves sobre temes relacionats amb les 
ciències; entendre les característiques essencials de la ciència com a forma de coneixement 
i recerca humans; la percepció de com les ciències i la tecnologia donen forma a l’entorn 
material, intel·lectual i cultural; i la voluntat per comprometre’s en les ciències com a ciutadà 
reflexiu. 
 
Les competències bàsiques d’aquest àmbit es refereixen a aquelles capacitats que 
permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així 
com al domini dels processos de l’activitat científica. És un saber que té sentit i motivació, 
que permet raonar i que contribueix a l’educació global dels alumnes perquè els fa capaços 
d’actuar de manera reflexiva davant de situacions que es consideren rellevants. Els alumnes 
l’assoleixen posant en joc les capacitats i motivacions humanes que els proporcionen les 
vivències de fer ciència. 
 
Les matèries de l’àmbit cientificotecnològic tenen punts d’intersecció, pel que fa als 
procediments de recerca i de treball, els processos de construcció del coneixement científic, 
la validació d’aquest coneixement i la fonamentació en els mateixos models teòrics.  
 
Les ciències aplicades a l’activitat professional i la biologia i geologia de quart tenen alguns 
continguts que són comuns en el bloc El treball al laboratori i al projecte d’investigació. 
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Igualment, els continguts del bloc Activitat humana i medi ambient de les ciències aplicades 
a l’activitat professional fan referència a l’impacte de l’activitat humana en el medi ambient, 
la contaminació, la gestió de residus i el tractament d’aigües, continguts que també es 
tracten al bloc Ecologia i medi ambient de biologia i geologia de quart.   
 
Les ciències aplicades a l’activitat professional i la física i química de quart tenen alguns 
continguts que són comuns en l’organització, materials i normes de seguretat al laboratori i 
al projecte d’investigació. Igualment en el bloc El treball al laboratori de ciències aplicades 
s’hi tracten algunes tècniques experimentals de ciències que estan relacionades amb els 
continguts del bloc Els canvis, de física i química. A més, en el bloc Activitat humana i medi 
ambient es tracten alguns continguts relacionats amb el bloc La matèria de física i química.  
 
La tecnologia de quart i les TIC (informàtica) tenen alguns continguts comuns que fan 
referència als aspectes informàtics dels blocs L’habitatge i Control i automatització. 
Igualment, el bloc Comunicacions de tecnologia de quart tracta continguts comuns al bloc de 
Xarxes de comunicació de les TIC (informàtica).  
 
El desplegament de les competències s’agrupa en quatre dimensions: indagació de 
fenòmens naturals i de la vida quotidiana; objectes i sistemes tecnològics de la vida 
quotidiana; medi ambient; i salut. S’hi inclouen aspectes com ara l’aplicació dels 
coneixements científics i tecnològics, la resolució de problemes de la vida quotidiana, la 
presa de decisions amb criteris científics, el desenvolupament dels hàbits de vida 
saludables, el treball col·laboratiu, la reflexió crítica i l’argumentació científica, tenint en 
compte el paper transversal, cada cop més rellevant, de l’entorn digital. 
 
Els criteris per fer la gradació del nivell d’assoliment de cada competència estan relacionats 
amb la completesa, la pertinença, la creativitat i la capacitat de relacionar fets i/o 
coneixements teòrics, pràctics i contextuals de la matèria. 
 
Per a l’àmbit cientificotecnològic s’han establert trenta continguts clau (CC) que es 
distribueixen en funció de la seva relació amb cada competència i als quals s’afegeixen 
alguns continguts clau de la competència digital (CCD). 
 
 
Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 
 
Aquesta dimensió agrupa les competències que responen qüestions com què són, com 
treballen les ciències i com es construeix el coneixement científic. 
 
L’adquisició d’aquestes competències es fa palesa en les observacions i experiments que 
els alumnes són capaços d’interpretar i de planificar, referents als fenòmens que es 
consideren rellevants tant des d’un punt de vista teòric com pràctic. Els alumnes han de 
poder veure aquests fenòmens com a exemple o model de les principals teories que 
s’accepten actualment, gràcies a les quals s’explica el funcionament dels sistemes materials 
i dels sistemes biològics. 
 
A més, els alumnes han de poder utilitzar els coneixements teoricopràctics que adquireixen 
per solucionar problemes quotidians. Han de comprendre també com es construeixen els 
coneixements científics i que aquests coneixements evolucionen per raons diverses, atès 
que el coneixement el fan les persones que viuen els valors i les preguntes del seu temps. 
 
Aquesta dimensió està integrada per sis competències: 
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Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la 
perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens 
naturals 

 
Assolir aquesta competència suposa ser capaç de relacionar alguns fenòmens que es 
consideren rellevants amb els models teòrics de la física i de la química. S’entén com a 
model teòric la interpretació i representació d’un fenomen que fan els científics experts en el 
marc d’una teoria científica.  
 
Aquesta competència comporta: 

 Identificar els grups de fenòmens que es poden explicar amb les principals idees que 
corresponen a la física i la química. 

 Apropiar-se dels models teòrics de la física i de la química per assolir els conceptes i 
les relacions entre conceptes que els són propis. 

 Utilitzar els models de la física i de la química per elaborar explicacions científiques.  
 Tenir criteri per seleccionar dades, hipòtesis i proves experimentals que reforcin o 

refutin una explicació científica segons un determinat model teòric. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 

1.1. Relacionar un fenomen 
natural amb el model 
d’explicació que li 
correspon, identificar-ne els 
elements bàsics i 
comunicar-ho amb llen-
guatge planer. 

 1.2. Identificar les relacions 
entre els conceptes i les 
variables rellevants del 
model d’explicació que 
correspon al fenomen que 
s’estudia, i comunicar-ho 
amb la terminologia científica 
pertinent. 

 1.3. Predir els canvis que 
tindran lloc quan es 
modifiquen les condicions que 
afecten el fenomen 
caracteritzat, i comunicar la 
solució mitjançant la 
terminologia i el llenguatge 
simbòlic propis de la ciència. 

 
Continguts clau 
 
CC1. Model cineticomolecular. 
CC2. Model d’energia. 
CC3. Model d’interacció física. Forces i moviments. 
CC4. Model d’Univers. 
CC5. Model d’ones mecàniques i electromagnètiques. Model de raig de llum. 
CC6. Model de càrrega i interacció elèctrica. 
CC7. Model de canvi químic. 
CC8. Model atomicomolecular, enllaç químic, forces intermoleculars. Model estructura de 

les substàncies. 
CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental. 
CC16. Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència. 
CC26. Riscos naturals. Atmosfera, hidrosfera i geosfera. 
CC27. Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals: renovables i no 

renovables. 
CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració (simuladors de models físics i 

químics, aplicacions autocorrectives). 
  



Currículum educació secundària obligatòria                Àmbit cientificotecnològic  

Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 – 28.8.2015  4  

 
Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de 
la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens 
naturals 

 
La característica principal d’aquesta competència és que els alumnes han de poder explicar 
fenòmens biològics i geològics, que pot ser que coneguin prèviament o no, d’una manera 
teòrica; han de mostrar capacitat de mirar el món des d’una visió científica i d’ampliar els 
exemples de fets científics que ja coneixen.  
 
Aquesta competència comporta: 

 Identificar els grups de fenòmens que es poden explicar amb els principals models 
que corresponen a la biologia i la geologia. 

 Apropiar-se dels models teòrics de la biologia i de la geologia: les seves preguntes, 
les seves hipòtesis i les seves explicacions. 

 Utilitzar els models de la biologia i de la geologia per elaborar explicacions 
científiques i per fer prediccions, i elaborar explicacions completes, pertinents i 
creatives dels fenòmens amb llenguatge científic i amb maquetes, gràfics i dibuixos.  

 Tenir criteri per seleccionar dades, hipòtesis i proves experimentals que reforcin o 
refutin una explicació científica segons un determinat model teòric. 

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
2.1. Relacionar un fenomen 
natural amb el model 
d’explicació que li correspon, 
identificar els seus elements 
bàsics i comunicar-ho amb 
un llenguatge planer. 

 2.2. Identificar les relacions 
entre els conceptes i les 
variables rellevants del 
model d’explicació que 
correspon al fenomen que 
s’estudia, i comunicar-ho 
amb la terminologia 
científica pertinent. 

 2.3. Predir els canvis que es 
produeixen quan es 
modifiquen les condicions que 
afecten el fenomen 
caracteritzat, i comunicar la 
solució mitjançant terminologia 
i llenguatge simbòlic propis de 
la ciència. 

 
Continguts clau 
 
CC9. Model de cèl·lula.  
CC10. Model d’ésser viu. 
CC11. Model d’evolució. 
CC12. Model d’ecosistema. 
CC13.  Model de canvi geològic. Model de material geològic. Model de la tectònica de 

plaques. 
CC14. Història de l’Univers, de la Terra i de la vida. 
CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental. 
CC16. Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència. 
CC26. Riscos naturals. Atmosfera, hidrosfera i geosfera. 
CC27. Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals: renovables i no 

renovables 
CC28. Funció de relació. Resposta immunitària. Substàncies addictives. 
CC29. Funció de nutrició. Aliments i nutrients. Malalties i trastorns associats. 
CC30. Funció de reproducció. Malalties relacionades. Salut i higiene sexual. 
CCD13.Fonts d’informació digital: selecció i valoració (simuladors de models físics i 

químics, aplicacions autocorrectives). 
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Competència 3. Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant 
els registres del passat 

 
Aquesta competència consisteix a explicar, situar i interpretar les dades que es coneixen de 
la història de l’Univers, de la Terra i de la vida. 
 
Aquesta competència comporta: 

 L’observació i l’anàlisi de les evidències de canvis que es troben registrats i 
conservats en els fòssils, les roques, el relleu i els estrats, en el material hereditari 
dels organismes o en els cossos celestes del firmament. 

 El coneixement dels fets i mecanismes que regeixen el funcionament de l’Univers, la 
Terra i la vida que s’interpreten des de les teories i models explicatius de la ciència 
que tenen com a eix comú el pas del temps. 

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
3.1. Reconèixer evidències 
dels canvis en registres 
diversos, situar-los en el 
temps i relacionar-los amb 
els fets rellevants de la 
història del passat de 
l’Univers, la Terra i els 
éssers vius. 

 3.2. Interpretar les 
evidències d’acord amb el 
coneixement dels processos 
que originen els canvis a la 
Terra i la vida, reconstruint 
de manera elemental la 
història d’un territori. 

 3.3. Justificar les 
interrelacions de la coevolució 
entre la Terra i els éssers 
vius, fer previsions dels canvis 
que poden esdevenir, i usar 
els registres i representacions 
del temps i l’espai per 
reconstruir la història d’un 
territori. 

  
Continguts clau 
 
CC4. Model d’Univers. 
CC9. Model de cèl·lula.  
CC10. Model d’ésser viu. 
CC11. Model d’evolució. 
CC12. Model d’ecosistema. 
CC13.  Model de canvi geològic. Model de material geològic. Model de la tectònica de 

plaques. 
CC14. Història de l’Univers, de la Terra i de la vida. 
CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental. 
CC16. Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència. 
CCD13.Fonts d’informació digital: selecció i valoració (planetari virtual i mapes digitals). 
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Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser 
investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la 
comunicació d’investigacions experimentals 

 
Aquesta competència implica buscar la resposta a qüestions susceptibles de ser 
investigades experimentalment. Suposa comprendre el problema a resoldre, identificar les 
variables que hi intervenen, fer hipòtesis sobre la relació entre les variables d’acord amb els 
models científics explicatius dels fenòmens que s’estudien i seguir els procediments 
científics habituals. Aquests treballs experimentals permeten als estudiants apropar-se a la 
manera de treballar dels científics en la resolució de problemes i aprendre, en el decurs 
d’aquestes investigacions, les destreses i procediments propis de la indagació científica. 
 
Segons el tipus de problemes que es desitja resoldre, les investigacions poden consistir a: 

 Resoldre problemes teòrics, problemes d’interès en el marc d’una teoria o en 
l’elaboració d’un model.  

 Resoldre problemes pràctics, generalment en el context de la vida quotidiana. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
4.1. Resoldre problemes 
científics senzills, que 
comportin la realització de 
totes les fases del disseny 
experimental, i comunicar 
els resultats de forma 
adequada. 

 4.2. Resoldre problemes 
científics senzills, que 
comportin la realització de 
totes les fases del disseny 
experimental, mostrant 
capacitat de control; referir 
els resultats a la hipòtesi 
inicial, comunicar-los amb 
precisió, i fer prediccions 
senzilles. 

 4.3. Resoldre problemes 
científics que comportin la 
realització de totes les fases 
del disseny experimental, 
interpretant i comunicant els 
resultats en el marc dels 
models apresos, i fent 
prediccions més elaborades. 

 
Continguts clau 
 
CC1. Model cineticomolecular. 
CC2. Model d’energia. 
CC3. Model d’interacció física. Forces i moviments. 
CC4. Model d’Univers. 
CC5. Model d’ones mecàniques i electromagnètiques. Model de raig de llum. 
CC6. Model de càrrega i interacció elèctrica. 
CC7. Model de canvi químic. 
CC8. Model atomicomolecular, enllaç químic, forces intermoleculars. Model estructura de les 

substàncies. 
CC9. Model de cèl·lula.  
CC10. Model d’ésser viu 
CC11. Model d’evolució. 
CC12. Model d’ecosistema. 
CC13. Model de canvi geològic. Model de material geològic. Model de la tectònica de 

plaques. 
CC14. Història de l’Univers, de la Terra i de la vida. 
CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental. 
CC16. Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència. 
CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament de 

dades numèriques. 
CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració.  
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Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 
científic 

 
Aquesta competència es refereix a l’anàlisi d’una situació quotidiana, problemàtica, que cal 
millorar o d’un esdeveniment sobtat al qual cal donar solució des de la perspectiva de la 
intervenció pràctica amb criteri científic.  
 
La nostra societat demana solucions a determinats problemes pràctics del dia a dia: de 
salut, de confort, d’alimentació, de prevenció, d’accions a emprendre davant d’una dificultat 
sobtada. Aquests problemes constitueixen els continguts clau d’aquesta competència. 
L’èmfasi es posa ara en la transferència de coneixement o sentit pràctic que permet activar 
simultàniament coneixements i competències de les ciències o d’altres disciplines. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
5.1. Identificar les 
característiques de la 
situació de la vida 
quotidiana que cal resoldre 
i fer una proposta 
d’intervenció coherent amb 
la finalitat de millora que es 
vol assolir o amb la 
demanda que es fa. 

 5.2. Justificar les accions a 
emprendre establint 
correctament els 
condicionants, les seves 
relacions i les conseqüències 
que pot tenir un canvi en 
aquestes condicions per a la 
solució que es proposa. 

 5.3. Fer propostes inèdites i 
rellevants, justificar les 
accions a emprendre amb 
coneixements 
interdisciplinaris, preveure els 
seus resultats i relacionar-los 
amb criteri amb altres 
situacions conegudes. 

 
Continguts clau 
 
CC1. Model cineticomolecular. 
CC2. Model d’energia. 
CC3. Model d’interacció física. Forces i moviments. 
CC5. Model d’ones mecàniques i electromagnètiques. Model de raig de llum. 
CC6. Model de càrrega i interacció elèctrica. 
CC7. Model de canvi químic. 
CC8. Model atomicomolecular, enllaç químic, forces intermoleculars. Model estructura de 

les substàncies. 
CC9. Model de cèl·lula.  
CC10. Model d’ésser viu. 
CC13. Model de canvi geològic. Model de material geològic. Model de la tectònica de 

plaques. 
CCD13 Fonts d’informació digital: selecció i valoració (simuladors, aplicacions 

autocorrectives). 
 
 
Competència 6. Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement científic 

 
Aquesta competència suposa: 

 Evidenciar que el coneixement científic parteix de problemes que cal resoldre i, per 
tant, de preguntes que canvien al llarg dels temps.  

 Reconèixer, en diferents èpoques, els models que han estat mediadors entre la 
realitat que es modelitza i les teories sobre aquesta realitat.   
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 Valorar que les dades que s’obtenen en una investigació depenen de diversos 
factors, com ara els instruments utilitzats i la forma de portar a terme les mesures.  

 Valorar les interpretacions i afirmacions relacionades amb la ciència que es 
publiquen als mitjans de comunicació. Identificar quines preguntes són investigables, 
conèixer els procediments científics (grup control, doble cec, etc.) i valorar si són 
adequats per poder assegurar que les afirmacions publicades estan justificades des 
del punt de vista científic.  

 Reconèixer que la imaginació i la creativitat dels científics tenen un paper essencial 
en la construcció del coneixement científic, en l’establiment de les hipòtesis, en el 
disseny dels experiments i en l’elaboració dels models explicatius. 

 Argumentar la validesa de les hipòtesis relacionant-les amb les proves obtingudes i 
amb els marcs teòrics, en diferents moments de la història. Aquest procés 
d’argumentació és individual i col·lectiu. 

 Reconèixer que el coneixement científic establert, les creences, les expectatives, els 
valors, les condicions i les circumstàncies del context sociocultural en què es 
desenvolupa influeixen a l’hora de planificar els experiments, recopilar les dades i 
interpretar-les.  

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
6.1. Identificar els trets 
característics dels processos 
implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement 
científic en un determinat 
moment històric, des de la 
reflexió de les activitats 
d’indagació pròpies i de 
l’anàlisi de les publicacions 
científiques. 

 6.2. Avaluar els trets 
característics dels processos 
implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement 
científic, des de la reflexió de 
les activitats d’indagació 
pròpies i de l’anàlisi de les 
publicacions científiques, en 
diferents moments o des de 
diferents perspectives. 

 6.3. Avaluar els trets 
característics dels processos 
implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement 
científic en cada moment 
històric, i predir canvis que 
podrien produir-se en el 
futur. 

 
Continguts clau 
 
CC16. Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència. 
CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració (cercadors web). 
 
 
 
Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 
 
Aquesta dimensió agrupa les competències relacionades amb la intervenció en el món amb 
recursos tecnològics i les aplicacions de la tecnologia en la indústria i en la vida quotidiana. 
 
L’activitat cientificotecnològica en l’àmbit escolar permet aproximar-nos a l’activitat 
professional amb l’anàlisi d’objectes o de sistemes tecnològics reals, el funcionament dels 
quals té una base científica emmarcada en els grans principis de la ciència. 
 
Els alumnes han de desenvolupar la destresa i la curiositat necessàries per conèixer el 
funcionament cientificotecnològic d’objectes que intervenen en el quefer diari i d’alguns 
sistemes tecnològics industrials, el seu impacte sobre la salut i el medi ambient, i també per 
elaborar solucions tecnològiques per a determinats problemes. 
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Aquesta dimensió inclou les competències següents: 
 
Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per 
minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental 

 
Aquesta competència es basa en l’observació tècnica: preguntar-se com funcionen els 
objectes reals, manipular-los i analitzar-ne les representacions per trobar les respostes. 
 
Aquesta competència comporta:  

 Anomenar i simbolitzar amb terminologia tècnica els components, relacionar-los amb 
l’efecte que proporcionen al conjunt i identificar similituds amb altres objectes 
tecnològics coneguts. 

 Ser capaç de manipular aquests objectes amb destresa, extreure la màxima 
informació possible de les instruccions proporcionades pel fabricant i actuar d’acord 
amb el que s’hi consigna. 

 Respectar les mesures de seguretat que s’indiquen a les instruccions, seguir les 
accions requerides, fer-ne el manteniment adequat i obtenir, així, resultats òptims, 
allargar-ne la vida útil i minimitzar l’impacte mediambiental. 

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
7.1. Utilitzar amb seguretat 
aparells domèstics, fer-ne 
el manteniment proposat 
pel fabricant, aplicar les 
accions per minimitzar 
l’impacte mediambiental i 
relacionar els components 
de l’aparell amb la seva 
funció, utilitzant un 
llenguatge quotidià. 

 7.2. Raonar les 
recomanacions del fabricant, 
justificar les accions per 
minimitzar l’impacte 
mediambiental d’un aparell, 
relacionar l’estructura amb el 
funcionament de l’aparell 
usant una terminologia 
tècnica. 

 7.3. Aplicar criteris científics i 
tecnològics en relació amb les 
recomanacions del fabricant 
dels aparells d’ús domèstic, 
argumentar les possibles 
accions de minimització de 
l’impacte mediambiental, 
relacionar components i funció 
amb terminologia i simbologia 
tècniques. 

 
Continguts clau 
 
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana.  
CC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment.  
CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
CC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica. 
CC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes.  
CC22. Corrent elèctric i efectes. Generació d’electricitat. 
CC23. Processos industrials. Mesures industrials per la sostenibilitat i contaminants 

industrials. 
CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 
CC25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació. 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius. 
CCD25. Ergonomia: salut física i psíquica. 
CCD27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, substitució 

de dispositius, etc.  
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Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne 
els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi 
ambient 

 
Per ponderar els pros i contres de l’existència i el funcionament de sistemes tecnològics, cal 
haver après a estudiar-los des del doble vessant de la millora de la qualitat de vida que 
proporcionen i els efectes que poden tenir sobre el medi ambient o la salut.  
 
Aquesta competència comporta: 

 Observar i analitzar amb tècniques comparatives els sistemes tecnològics, adquirir la 
capacitat de reflexionar sobre els seus efectes a partir dels coneixements adquirits. 

 Identificar els components, descriure amb precisió la funció que fan en el conjunt i la 
comparació amb altres components o objectes coneguts per assumir el model 
tecnològic que pertoca.  

 Resseguir el procés industrial de manera esquemàtica i descriure’l amb les eines 
pròpies de la tecnologia. 

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
8.1. Identificar la 
transformació més 
important que es produeix 
en un sistema tecnològic 
mitjançant l’observació dels 
components del sistema, 
així com les millores de la 
qualitat de vida que aporta i 
els efectes mediambientals 
que provoca. 

 8.2. Relacionar l’acció dels 
components essencials del 
sistema utilitzant la 
terminologia tècnica, 
l’esquematització i la 
simbologia, i contraposar 
justificadament la necessitat 
de determinats sistemes 
tecnològics amb els seus 
efectes en el medi. 

 8.3. Relacionar l’acció del 
conjunt dels components del 
sistema utilitzant la 
terminologia adequada, 
l’esquematització i la 
simbologia; argumentar i 
contrastar evidències sobre la 
necessitat dels sistemes 
tecnològics i les seves 
repercussions negatives. 

 
Continguts clau 
 
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana.  
CC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment.  
CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
CC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica. 
CC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes.  
CC22. Corrent elèctric i efectes. Generació d’electricitat. 
CC23. Processos industrials. Mesures industrials per la sostenibilitat i contaminants 

industrials. 
CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 
CC25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació. 
CCD5. Seguretat informàtica. 
CCD6. Robòtica i programació. 
CCD7. Realitat virtual i augmentada. 
CCD27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, substitució 

de dispositius, etc. 
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Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 
problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat 

 
Aquesta competència s’emmarca en el nucli de la tecnologia: fabricar alguna cosa 
necessària. És a dir, un cop detectada una determinada necessitat, idear la manera 
d’elaborar allò que permeti donar resposta a aquesta necessitat. 
 
De la mateixa manera que en ciència la investigació és el procés mitjançant el qual obtenim 
coneixement, en tecnologia, el disseny i la construcció són processos per a l’obtenció de 
nous objectes. El procés tecnològic consta de diverses fases: 

 Aclarir els requisits que el nou objecte tecnològic ha d’incorporar i descriure de 
manera esquemàtica o literal aquest objecte. 

 Reflexionar sobre les possibilitats de construir el que es demana, obtenir informació i 
decidir el que ha d’incorporar el projecte. 

 Elaborar esquemes, diagrames, plànols, descripcions tècniques..., amb la simbologia 
i la terminologia específiques. 

 Construir després de cercar els materials, planificar la feina, mesurar amb els 
instruments adequats, fer les operacions necessàries per obtenir el resultat final. 

 Avaluar el resultat obtingut en funció dels requeriments inicials i proposar millores de 
cara a una major eficiència tecnològica, sostenibilitat o seguretat. 

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
9.1. Generar almenys un 
esbós a mà alçada per 
construir un objecte 
tecnològic amb indicacions 
de mides, enumerar els 
passos que cal seguir i 
construir-lo segons l’esbós 
proposat. 

 9.2. Generar una idea per 
construir un objecte 
plasmant-la amb dibuixos 
lineals i indicant mides, 
justificar els passos que cal 
seguir i construir-lo tot 
proposant variacions per 
millorar-lo. 

 9.3. Generar diverses idees 
creatives, seleccionar-ne una i 
plasmar-la amb dibuixos 
tècnics precisos a escala i 
preferentment amb tecnologia 
digital, dur-la a terme de 
manera precisa i argumentar 
millores en la seva construcció 
d’acord amb les deficiències 
observades i/o materials 
utilitzats. 

 
Continguts clau 
 
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana.  
CC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment.  
CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
CC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica. 
CC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes.  
CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 
CC25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació. 
CCD1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius. 
CCD6. Robòtica i programació. 
CCD15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, en comunicacions i publicacions, i 

en la utilització de la informació. 
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Dimensió medi ambient 
 
Les competències que formen part d’aquesta dimensió es refereixen a l’aplicació del 
coneixement científic en l’àmbit mediambiental. Requereixen saber combinar el coneixement 
conceptual i el tecnològic amb la finalitat de respondre als reptes que comporten les 
intervencions humanes en el medi, en el marc del desenvolupament sostenible.  
 
Quant a aquestes intervencions, es pretén proporcionar als alumnes coneixement sobre:  

 Els riscos naturals més habituals del seu entorn (aiguats, avingudes, organismes 
verinosos, etc.), així com els de caràcter més global (sismicitat, vulcanisme, etc.). 

 Els problemes ambientals derivats de les interaccions entre les activitats humanes i 
els processos naturals (contaminació del sòl, de l’aire i de l’aigua, escalfament global, 
espècies invasores, etc.). 

 
 

Competència 10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, 
evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals 

 
Assolir aquesta competència requereix fer èmfasi en el model del sistema Terra i les 
complexes interrelacions entre els subsistemes que l’integren (atmosfera, biosfera, 
hidrosfera i geosfera). Tanmateix, és molt rellevant tenir en compte que els humans formem 
part d’un d’aquests subsistemes i que, amb la gairebé total colonització del planeta, estem 
exposats als riscos i experimentem els efectes que la seva dinàmica genera.  
 
Aquesta competència comporta: 

 L’apropiació per part dels alumnes de models (conceptes i relacions entre conceptes) 
dels elements del sistema Terra i la seva integració en una visió més global que 
tingui en compte les interaccions entre aquests elements, així com les interaccions 
amb les activitats humanes que puguin comportar riscos per a les persones. 

 La presa de decisions amb criteri que permeti minimitzar l’exposició als riscos 
naturals del nostre entorn. Això implica l’adopció de mesures d’autoprotecció 
adequades a diferents situacions que evitin les pèrdues i danys que poden causar els 
diferents riscos naturals.  

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
10.1. Proposar mesures 
preventives dels riscos 
naturals a partir del 
coneixement dels factors que 
regulen la dinàmica dels 
sistemes terrestres i les seves 
possibles repercussions. 

 10.2. Justificar les mesures 
i actituds de prevenció dels 
riscos naturals a partir del 
coneixement dels 
processos que els causen i 
la seva dinàmica. 

 10.3. Argumentar l’adequació 
de les accions 
d’autoprotecció més adients 
per a cada situació i les 
mesures de prevenció a 
escala local i global. 

 
Continguts clau 
 
CC13. Model de canvi geològic. Model de material geològic. Model de la tectònica de 

plaques. 
CC14. Història de l’Univers, de la Terra i de la vida. 
CC26. Riscos naturals. Atmosfera, hidrosfera i geosfera. 
CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració (globus terraqüi virtual, planetari 

virtual). 
CCD14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació (línies del 

temps digitals). 
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Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin 
els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana 

 
El domini d’aquesta competència ha de permetre identificar les característiques generals de 
les accions humanes en el medi, relacionar-les amb el desenvolupament sostenible, i ha 
d’afavorir el sentit crític sobre els problemes que aquestes accions poden plantejar, tot i que 
els seus objectius semblin inicialment adequats. 
 
Aquesta competència comporta: 

 Conèixer les principals demandes d’energia i de recursos naturals. 
 Saber diferenciar els recursos renovables i no renovables. 
 Comprendre les limitacions d’aquestes demandes que imposen els sistemes físics, 

químics, biològics i geològics. 
 Explicar els impactes ambientals i justificar determinades decisions a partir de proves 

experimentals i proposar regles d’ús responsable de materials, recursos naturals i 
energia. 

 Valorar la dimensió social de la ciència i la necessària col·laboració i cooperació de 
moltes persones per assegurar que els recursos s’aprofiten bé i arriben a tothom. 

 Implicar-se i participar en projectes de preservació del medi ambient i la sostenibilitat. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
11.1. Identificar els 
principals factors que cal 
tenir en compte per evitar el 
consum desmesurat d’un 
recurs natural i per aplicar 
les mesures d’estalvi i 
recuperació adequades. 

 11.2. Relacionar el consum 
d’un recurs natural amb les 
seves limitacions i els 
impactes que causa en els 
ecosistemes, i aplicar amb 
criteri mesures per 
minimitzar-los. 

 11.3. Argumentar les mesures 
d’estalvi d’un recurs concret 
en relació amb d’altres i en 
funció dels principis científics, 
socials i econòmics implicats. 

 
Continguts clau 
 
CC12. Model d’ecosistema. 
CC13. Model de canvi geològic. Model de material geològic. Model de la tectònica de 

plaques. 
CC14. Història de l’Univers, de la Terra i de la vida. 
CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana.  
CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
CC21. Sistemes tecnològics industrials. Màquines simples i complexes.  
CC23. Processos industrials. Mesures industrials per la sostenibilitat i contaminants 

industrials. 
CC24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 
CC27. Impactes mediambientals de l’activitat humana. Recursos naturals: renovables i no 

renovables. 
CCD27.Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, substitució 

de dispositius, etc. 
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Dimensió salut 
 
Aquesta dimensió inclou les competències més relacionades amb l’aplicació del 
coneixement en l’àmbit de la salut i la malaltia. Els contextos d’aquest àmbit, especialment 
rellevant per a alumnes d’aquesta edat, determina les preguntes i situacions problema a què 
els alumnes s’hauran d’enfrontar. 
 
Amb el desenvolupament de les competències que despleguen la dimensió es pretén 
capacitar els alumnes perquè prenguin consciència de l’existència de les conductes de risc i 
dels factors físics, biològics i socials que poden malmetre la salut. En l’actualitat, l’abordatge 
dels problemes de salut es basa en una concepció que prioritza els aspectes de prevenció, 
vigilància i control d’aquests factors i conductes, alhora que promou l’adquisició d’hàbits 
saludables. 
 
En la tria de les competències d’aquesta dimensió, s’han seleccionat i prioritzat els contextos 
en què sovintegen les conductes de risc més habituals de l’adolescència, en què es 
desenvolupen les seves vivències i l’acció, és a dir, la necessitat de prendre decisions i de 
resoldre problemes.  
 
Aquesta dimensió inclou les competències següents: 
 
 
Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit 
individual i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i 
resposta del cos humà 

 
Aquesta competència es refereix a la capacitat d’aplicar tot el bagatge del coneixement 
científic per a l’adopció d’hàbits saludables, de mesures i conductes preventives, tant 
individuals com col·lectives, relacionades amb l’aparell locomotor i els sistemes nerviós, 
endocrí i immunitari, amb els quals el cos humà detecta i dóna resposta a les variacions 
constants del medi intern i extern, i es defensa dels nombrosos agents patògens i subs-
tàncies alienes als quals està exposat. 
 
Aquesta competència comporta: 

 Saber interpretar els canvis a diferents escales —orgànica, cel·lular i molecular— 
amb una visió sistèmica, estudiant els components anatòmics, els processos que hi 
tenen lloc, les interaccions que s’hi donen i les que esdevenen amb l’entorn 

 Saber interpretar les conseqüències, trastorns i malalties que les conductes de risc 
produeixen sobre aquests sistemes i aparells. 

 Impulsar accions per prevenir conductes de risc. 
 

Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
12.1. Aplicar mesures 
preventives, identificant les 
conductes de risc i 
relacionant-les amb les 
alteracions i malalties que 
produeixen a escala 
orgànica, i les implicacions 
socials que se’n deriven. 

 12.2. Aplicar mesures 
preventives, justificant les 
alteracions a escala orgànica 
i cel·lular, els trastorns de 
salut i les implicacions 
socials que les conductes de 
risc originen. 

 12.3. Aplicar mesures 
preventives, argumentant 
des d’una visió sistèmica 
global i a diferents escales, 
les alteracions, trastorns de 
salut i implicacions socials 
que les conductes de risc 
originen. 
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Continguts clau 
 
CC9. Model de cèl·lula.  
CC10. Model d’ésser viu 
CC28. Funció de relació. Resposta immunitària. Substàncies addictives. 
CCCD25. Ergonomia: salut física i psíquica (ús de dispositius digitals i xarxes socials). 
 
 
Competència 13. Aplicar les mesures preventives adequades, utilitzant el 
coneixement científic en relació amb les conductes de risc i malalties associades al 
consum de substàncies addictives 

 
La presa de decisions autònomes i amb criteri científic és una capacitat fonamental en el 
desenvolupament de la competència científica, que s’ha d’anar adquirint a mesura que els 
alumnes assoleixen coneixements i mobilitzen capacitats científiques.  
 
Aquesta competència comporta prendre decisions fonamentades en el coneixement del 
perill i l’abast de les conseqüències que comporta el consum de substàncies tòxiques com el 
tabac, les drogues il·legals i l’alcohol. 

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
13.1. Aplicar mesures 
preventives, identificar les 
conductes de risc derivades 
del consum abusiu i 
relacionar-les amb les 
alteracions, malalties i 
repercussions que se’n 
deriven. 

 13.2. Justificar l’adopció de 
mesures preventives, avaluar 
amb sentit crític la informació 
rellevant de l’efecte de les 
drogues sobre el sistema 
nerviós i analitzar-ne les 
repercussions que se’n 
deriven. 

 13.3. Argumentar l’aplicació 
de mesures preventives, 
analitzar dades de fonts 
diverses i valorar les 
repercussions que origina el 
consum de drogues a 
qualsevol nivell. 

 
Continguts clau 
 
CC9. Model de cèl·lula.  
CC10. Model d’ésser viu 
CC28. Funció de relació. Resposta immunitària. Substàncies addictives. 
CCD25. Ergonomia: salut física i psíquica (ús de dispositius digitals i xarxes socials). 
CCD26. Entorns virtuals segurs. 
 
 
Competència 14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin 
la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades 

 
El desenvolupament d’aquesta competència pretén mobilitzar el coneixement i les 
estratègies necessàries perquè els alumnes adquireixin la capacitat de donar respostes 
raonades i rebutgin conductes de risc relacionades amb l’alimentació i la funció de nutrició.  
 
Aquesta competència comporta:  

 Poder utilitzar estratègies que permetin afrontar la presa de decisions de manera 
racional i crítica. 

 Tenir un criteri propi que permeti dur a terme les accions necessàries i 
adequades tant en l’àmbit personal com en el social, valorant la veracitat 
científica de les informacions i superant les influències i pressions de l’entorn. 
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Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
14.1. Adoptar hàbits 
alimentaris saludables, 
identificar les conductes de 
risc i aplicar les mesures de 
prevenció pertinents en 
diferents contextos, 
interpretant correctament la 
veracitat de les 
informacions. 

 14.2. Adoptar hàbits 
alimentaris saludables i 
justificar la pertinència de les 
mesures de prevenció de les 
conductes de risc en 
diferents contextos, 
processant les informacions i 
evidències. 

 14.3. Adoptar hàbits 
alimentaris saludables, ava-
luant punts de vista alternatius 
en contextos diversos. 

 
Continguts clau 
 
CC9. Model de cèl·lula.  
CC10. Model d’ésser viu 
CC29. Funció de nutrició. Aliments i nutrients. Malalties i trastorns associats. 
CCD13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració. 
 
 
Competència 15. Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció 
humanes, a partir del coneixement científic, valorant les conseqüències de les 
conductes de risc 

 
El desenvolupament d’aquesta competència requereix valorar el coneixement científic i els 
progressos de la ciència en relació amb la reproducció humana. 
 
Aquesta competència comporta: 

 Tenir opinions fonamentades en el coneixement científic. 
 Actuar i prendre decisions, tant en l’àmbit individual com social, relacionades amb la 

prevenció d’embarassos no desitjats, la prevenció de malalties de transmissió sexual 
(MTS) o l’aplicació de tècniques de reproducció assistida. 

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
15.1. Aplicar els 
coneixements científics 
bàsics en la resolució de 
qüestions i en les mesures 
preventives pertinents a la 
seva edat, i prendre 
decisions per minimitzar el 
risc de contraure o 
contagiar una MTS i/o que 
es produeixi un embaràs. 

 15.2. Justificar les respostes 
de les qüestions sobre 
l’adopció de mesures 
preventives per garantir unes 
relacions sexuals segures i 
valorar les conseqüències, 
en l’àmbit personal i social, 
que pot comportar no 
prendre-les. 

 15.3. Argumentar les 
respostes de les qüestions 
sobre l’adopció de mesures 
preventives i contrastar 
informacions i punts de vista 
alternatius relacionats amb la 
sexualitat i reproducció 
humanes, mitjançant 
coneixements científics més 
profunds i complexos. 

 
Continguts clau 
 
CC9. Model de cèl·lula.  
CC10. Model d’ésser viu. 
CC30. Funció de reproducció. Malalties relacionades. Salut i higiene sexual. 
CCD26. Entorns virtuals segurs. 
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ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ  
 
Per avaluar aprenentatges de caràcter competencial s’han elaborat unes orientacions per a 
l’avaluació, basades en el document d’identificació i desplegament de les competències 
bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic, que han de permetre evidenciar fins a quin punt 
l’alumnat ha adquirit les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic en finalitzar 
l’educació secundària obligatòria.  
 
L’avaluació de la competència digital correspon a tots els àmbits curriculars i, per tant, cada 
centre haurà de concretar la participació en aquesta avaluació des de l’àmbit 
cientificotecnològic. 
 
És recomanable que aquestes orientacions estiguin presents a l’hora d’elaborar els criteris 
d’avaluació amb els que cada centre docent determinarà l’assoliment de les competències 
bàsiques d’aquest àmbit.  
 
 
Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 
 
Els alumnes de tercer d’ESO han de poder resoldre situacions i preguntes problemàtiques 
que requereixin l’ús d’una teoria científica. Han de resoldre les preguntes en funció de les 
entitats científiques (variables, conceptes i relacions entre conceptes) i de les condicions en 
les quals s’esdevé aquesta situació. El problema ha de quedar resolt de manera explícita. 
Per això, han d’identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics i els sistemes biològics i 
geològics relacionats amb els continguts de les matèries d’aquest àmbit, i els canvis que s’hi 
produeixen. Han de reconèixer les relacions entre fenòmens naturals i els models 
d’explicació corresponents, predir el comportament dels fenòmens naturals i comunicar-ho 
amb el llenguatge adequat.  
 
També han d’interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida, a partir de les 
evidències de canvis en els diversos registres, tenint en compte els processos que originen 
els canvis a la Terra i la vida, i relacionant-los amb els fets més rellevants d’aquesta història. 
Davant de la descripció d’un context de canvi en algun període o moment de la història de la 
Terra, l’alumnat ha d’esmentar els processos que l’han dut a terme, els ha d’explicar des 
d’una perspectiva global, els ha de situar en l’escala del temps, n’ha d’estimar la durada, 
n’ha d’esmentar les repercussions i n’ha de fer una previsió de futur.  
 
Han d’identificar i resoldre problemes científics relacionats amb els continguts del nivell,  
susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar. La resolució dels problemes han d’implicar 
el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals per poder arribar a 
conclusions a partir de les evidències recollides en el procés de recerca. Igualment, han de 
ser capaços de resoldre problemes de la vida quotidiana i proposar, de manera justificada 
segons els coneixements teoricopràctics de la ciència, la solució més convenient o efectiva, 
tant oralment com utilitzant format paper i digital. 
 
Així mateix, han d’identificar els trets característics dels processos implicats en l’elaboració i 
validació del coneixement científic, tant en les activitats d’indagació pròpies de l’àmbit 
escolar com en els documents publicats. Han d’opinar raonadament sobre notícies 
polèmiques de diaris relacionades amb temes científics i controvèrsies generades dins la 
comunitat científica en l’acceptació de noves teories que substitueixen les anteriors. 
 
També han de ser capaços de recollir i tractar dades amb dispositius digitals, així com 
comunicar els resultats i les conclusions. 
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Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 
 
Els alumnes han de ser capaços d’utilitzar i manipular amb destresa objectes tecnològics de 
la vida quotidiana respectant les mesures de seguretat. Han de poder extreure la informació 
necessària de les instruccions del fabricant sobre el funcionament, el manteniment, la 
seguretat, la reducció de riscos en la manipulació i l’impacte mediambiental. Igualment han 
de poder comunicar-se fent servir la terminologia i la simbologia adequades, fent un ús 
adequat dels recursos digitals. 
 
Han de poder cercar informació i interpretar esquemes i maquetes de sistemes tecnològics 
d’abast industrial. Han d’identificar les transformacions més importants que es donen en 
aquests sistemes, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la 
salubritat i el medi ambient. Han de poder opinar de forma raonada sobre les millores i 
efectes sobre el medi d’aquests sistemes tecnològics, fent servir la terminologia científica i 
tecnològica apropiada. 
 
També han de poder dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 
problema o una necessitat. Han de ser capaços de determinar els requisits del nou objecte, 
analitzar les possibles solucions, planificar els passos a seguir, mesurar amb els instruments 
adequats i portar a terme les operacions necessàries per obtenir el resultat final. Igualment, 
han d’avaluar la idoneïtat del resultat. 
 
 
Dimensió medi ambient 
 
Els alumnes han de conèixer i caracteritzar els elements que constitueixen el sistema Terra i 
les principals interaccions entre si. També han d’identificar els riscos naturals que poden 
afectar els humans i relacionar-los amb el sistema Terra. Igualment, han de poder raonar les 
mesures i decisions necessàries per preveure i evitar o minimitzar l’exposició als riscos 
naturals, a partir del  coneixement de la dinàmica dels sistemes terrestres.   
 
Pel que fa als impactes mediambientals, han d’identificar les característiques generals de les 
accions humanes en el medi, valorar-les críticament i participar en accions per millorar-les. 
També han de poder proposar mesures per evitar o minimitzar els impactes mediambientals 
derivats de la intervenció humana a partir de criteris científics i explicar els impactes 
ambientals a partir del coneixement de les entitats científiques i les lleis amb les quals 
s’interpreten els fenòmens més rellevants (l’energia i la seva conservació, flux energètic en 
els ecosistemes, els elements i la seva conservació i cicles...). Igualment han de poder 
justificar determinades decisions a partir de proves experimentals i del coneixement 
d’exemples de bona gestió ambiental, i proposar regles d’ús responsable de materials, 
recursos naturals i energia.  
 
També han de ser capaços d’utilitzar entorns digitals per fer observacions amb simuladors i 
en temps real de situacions significatives del sistema Terra, per entendre’n el funcionament i 
conèixer els riscos naturals. 
 
 
Dimensió salut 
 
L’alumnat ha d’aplicar el coneixement científic per adoptar hàbits saludables i mesures 
preventives tant individuals com col·lectives relacionades amb l’aparell locomotor, el sistema 
nerviós, el sistema endocrí i el sistema immunitari. Ha de donar resposta a situacions 
problema contextualitzades en què hagi d’explicitar com s’ha d’actuar i per què. 
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Ha d’identificar les conductes i factors de risc derivats del consum de substàncies addictives 
i ha de raonar quines són les mesures preventives adequades d’acord amb els efectes 
d’aquestes substàncies i el coneixement científic. Davant del plantejament de situacions 
problemàtiques contextualitzades, ha de poder seleccionar, llegir i interpretar dades 
rellevants de fonts diverses i posar de manifest les capacitats de justificar, argumentar i 
comunicar les actuacions que demanen les respostes. 
 
Ha d’identificar les conductes de risc relacionades amb l’alimentació i les malalties 
associades. Ha d’interpretar de forma crítica les informacions relacionades amb els hàbits 
alimentaris i ha de raonar, tenint en compte el coneixement científic, quines són les 
decisions pertinents.  
 
Ha de valorar i aplicar el coneixement científic amb relació a la reproducció humana per 
donar opinions raonades, i argumentar decisions relacionades amb embarassos no desitjats, 
prevenció de malalties de transmissió sexual o l’aplicació de tècniques de reproducció 
assistida.   
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CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER CURSOS 
 
A partir dels continguts per a tota l’etapa es presenta una proposta de desenvolupament per 
als tres primers cursos de l’ESO. La proposta té caràcter orientatiu per permetre que cada 
centre els distribueixi d’acord amb els seus propis criteris. Per visualitzar la correspondència 
entre  continguts, per a cada bloc s’indiquen els continguts clau corresponents. 
 
 
Ciències de la naturalesa  
 
Primer curs: biologia i geologia (matèria comuna) 
 
Continguts 
 
 Investigació i experimentació (comú a tots els blocs) (CC15) 
o Identificació i resolució de problemes. Fases d’una investigació.  
o Plantejament de preguntes sobre les característiques de fenòmens o éssers vius i 

valoració del seu interès per ser investigades. 
o Identificació de variables per obtenir evidències sobre com es produeixen fenòmens   

geològics o com fan les funcions els éssers vius. 
o Selecció i recollida de mostres del medi natural. Cerca de dades en diferents fonts i 

anàlisi crítica de la informació trobada. 
o El treball experimental: planificació, normes de seguretat i higiene, instruments 

òptics, elaboració d’informes. 
 

 L’Univers i el sistema solar (CC4, CC16) 
o Principals models sobre l’origen de l’Univers. 
o Observació del cel nocturn i diürn. Diferenciació entre galàxies, estrelles i planetes. 
o El sistema solar. Dia i nit, estacions, fases lunars i eclipsis. 
o Geocentrisme i heliocentrisme com a dues explicacions històriques per situar la Terra 

a l’Univers. 
 

 La Terra i els seus embolcalls (CC13, CC26, CC27)  
o La Terra com a sistema que conté els subsistemes geosfera, atmosfera, hidrosfera  i 

biosfera, els quals interactuen. 
o Components de l’atmosfera i la seva variació amb l’altura. Importància per a la vida a 

la Terra, pel fet de fer possible les combustions, la fotosíntesi i la regulació de la 
temperatura. 

o Variables que condicionen el temps atmosfèric. Instruments i registres meteorològics. 
Interpretació de fenòmens meteorològics, mesures de seguretat.  

o Característiques de la hidrosfera, el cicle de l’aigua a la natura i en zones urbanes, 
recursos hídrics, aigües superficials i subterrànies. Fonts i processos de 
contaminació. Mètodes de depuració i potabilització. 

o Estructura interna de la geosfera. Materials de l’escorça: roques i minerals. 
Aplicacions més freqüents, importància econòmica i gestió sostenible.  

 
 Els processos geològics (CC13, CC26, CC27) 
o El modelat del relleu. Els agents geològics externs i els processos de meteorització, 

erosió, transport i sedimentació. La formació del sòl. 
o Canvis a la superfície de la Terra relacionats amb els agents geològics interns. 

Tectònica de plaques, serralades, distribució del vulcanisme i la sismicitat.  
o El cicle de les roques. Roques magmàtiques, metamòrfiques i sedimentàries.  
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 La vida a la Terra (CC9, CC10) 
o Trets comuns dels éssers vius. Nutrició, relació, reproducció i estructura cel·lular. 
o La cèl·lula, unitat estructural i funcional. Diversitat de les cèl·lules. Principals 

estructures cel·lulars.  
 

 La diversitat dels éssers vius (CC10, CC11, CC12, CC14) 
o Diferents maneres de fer les funcions vitals. 
o Nutrició heteròtrofa, autòtrofa (fotosíntesi), respiració. 
o Funció de relació, estímuls, receptors, coordinadors, efectors.  
o Reproducció sexual i asexual.  
o Biodiversitat en organismes vius i registres fòssils.  
o Els cinc regnes. Observació, claus dicotòmiques senzilles. 
o Els grans grups taxonòmics. Adaptacions d’animals i plantes a diferents ecosistemes. 
o Importància de mantenir la biodiversitat. Tràfic d’espècies. Espècies invasores.   

 
 
Criteris d’avaluació  
 
1. Plantejar preguntes que possibilitin la descripció d’un fenomen o d’un ésser viu, a partir 

de l’observació sistemàtica i la identificació de variables. 
2. Elaborar informes sobre el treball realitzat, fent servir amb precisió el vocabulari 

pertinent.  
3. Posicionar el Sol, la Terra i la Lluna per explicar el dia i la nit, les estacions, la durada del 

dia al llarg de l’any, les fases lunars, els eclipsis i la longitud de les ombres. 
4. Reconèixer les característiques de l’atmosfera i les propietats de l’aire. 
5. Explicar amb idees científiques senzilles alguns fenòmens meteorològics a partir de 

registres de dades meteorològiques.  
6. Argumentar amb criteris fonamentats científicament la necessitat de fer un ús sostenible  

de l’aigua, del sòl i de tot tipus de materials tant per al consum personal com en la 
indústria i l’agricultura. 

7. Identificar i descriure els principals tipus de roques, en particular les de l’entorn proper, i 
proposar hipòtesis sobre el seu origen i els canvis soferts al llarg del temps. 

8. Interpretar les característiques del relleu o de les roques a partir de la interacció entre els 
processos geodinàmics interns i externs. 

9. Justificar què és un ésser viu a partir d’observacions directes i indirectes de cadascuna 
de les característiques dels éssers vius (es nodreixen, es relacionen, es reprodueixen i 
estan formats per cèl·lules). 

10. Identificar, a partir de l’observació directa o indirecta, organismes o el grup al qual 
pertanyen, utilitzant claus dicotòmiques senzilles. 

11. Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics i explicar-ne la 
importància en el conjunt d’éssers vius. 

12. Identificar a partir de preparacions microscòpiques, fotografies i diagrames, algunes 
característiques de la cèl·lula, relacionant la diversitat de formes i mides amb les 
funcions que realitzen. 

13. Aportar evidències (experimentals o bé simulades) que provin que un organisme 
determinat és autòtrof o heteròtrof. 

14. Identificar el tipus de reproducció (sexual o asexual) d’un organisme a partir de les 
característiques del seu cicle biològic. 
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Segon curs: física i química (matèria comuna)  
 
Continguts 
 
 Investigació i experimentació (comú a tots els blocs) (CC15) 
o El material de laboratori. Normes de seguretat i higiene. 
o Metodologies científiques. Disseny i avaluació d’experiments i preguntes científiques. 

Fases d’una investigació.  
o Plantejament de preguntes que comportin l’establiment de relacions entre variables. 
o Cerca de dades de diferents fonts i anàlisi de la informació trobada. 
o Identificació de relacions entre variables i deducció de regularitats i lleis senzilles. 

 
 Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Diferències entre ciència i 

pseudociència (CC16) 
o Lectura crítica de textos per interpretar coneixements.  
o Projecte d’investigació en grup. 

 
 La matèria (CC1, CC8) 
o Propietats generals de la matèria: massa i volum. Mesura directa i indirecta de 

massa i volum de sòlids, líquids i gasos. Balança i material volumètric. 
o Propietats característiques dels materials. Diferenciació de materials per la seva 

densitat, punt de fusió i punt d’ebullició. Determinació experimental de densitats i dels 
punts de fusió i d’ebullició.  

o Mescles heterogènies, col·loides, solucions i substàncies pures amb relació a 
materials de la vida quotidiana. Tècniques de separació. Preparació de dissolucions 
de diferents composicions. 

o Model cineticomolecular (partícules) de la matèria per interpretar fenòmens com la 
pressió de gasos, difusió, dilatació, estats de la matèria, canvis d’estat i mescles. 

o Cicle de materials d’ús habitual: origen, obtenció i ús de matèries primeres, residus i 
reciclatge.  

 
 Interaccions en el món físic (CC3) 
o Les forces com a interacció. Exemples de la vida quotidiana. Mesura i representació 

gràfica. Tipus de forces (de contacte i  a distància).  
o Màquines simples. 
o Anàlisi de fenòmens quotidians i aparells tecnològics que s’expliquen pel concepte 

de pressió. 
o Magnituds que descriuen moviments: posició, temps, velocitat i acceleració. 
o Equilibri de forces, repòs i moviment rectilini uniforme. 
o Efecte d’una força o suma de forces. Relació qualitativa i experimental entre força i 

moviment. Aplicacions a la vida quotidiana. 
 

 L’energia (CC2, CC5) 
o L’energia i la seva relació amb el canvi. L’energia en la vida quotidiana. 
o Transferència d’energia en forma de treball. Aplicació a les màquines. 
o Diferenciació entre energia cinètica i potencial. 
o Transferència d’energia en forma de calor, relació amb la variació de temperatura i 

canvis d’estat. Propagació de la calor (conducció, convecció i radiació). Materials 
aïllants i conductors en la vida quotidiana.  

o Transferència d’energia en forma de llum i so. Propagació de la llum i el so. 
Aplicacions a la vida quotidiana. 

o Conservació i dissipació de l’energia en les transferències energètiques. Rendiment 
de les transferències energètiques en la vida quotidiana. 
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o Fonts d’obtenció d’energia i sostenibilitat. Mesures individuals i col·lectives d’estalvi 
energètic. 

 
 
Criteris d’avaluació  
 
1. Plantejar preguntes investigables, dissenyar petites investigacions per donar-hi resposta 

i elaborar els informes corresponents. 
2. Interpretar els diferents punts de vista en una controvèrsia científica a partir de llegir 

críticament documents sobre recerques fetes per altres i valorar-ne els procediments i 
les raons aportades. 

3. Descriure materials de diferent tipus (minerals, roques, metalls, aire, aigua) tant a partir 
d’identificar les seves propietats i de mesurar-les, com de distingir si es tracta d’una 
mescla heterogènia, una solució o una substància pura.  

4. Valorar la utilitat de les màquines simples en la transformació d’un moviment i la reducció 
de la força aplicada necessària. 

5. Dissenyar i realitzar la separació dels components d’una mescla senzilla, i relacionar les 
tècniques aplicades amb els mètodes de separació de mescles utilitzats en contextos 
quotidians o industrials, com per exemple la cuina o el reciclatge de materials.  

6. Interpretar observacions d’alguns canvis en els materials a partir d’imaginar la matèria 
formada per partícules. Justificar d’acord amb les observacions realitzades la idoneïtat 
del model interpretatiu. 

7. Identificar el paper de les forces com a causa dels canvis en l’estat de moviment i les 
deformacions i relacionar-ho amb situacions de la vida quotidiana.  

8. Establir la velocitat d’un cos com la relació entre el desplaçament i el temps emprat. 
9. Interpretar fenòmens en termes de transferència d’energia en forma de treball, calor o 

ones, mostrant que s’ha conservat, si el sistema és tancat, al mateix temps que s’ha 
degradat. Utilitzar aquest coneixement per argumentar la importància d’estalviar l’energia 
en la nostra societat. 

10. Analitzar la incidència d’algunes actuacions individuals i col·lectives amb relació al 
consum d’energia i a possibles impactes de l’activitat humana en algun medi o indret 
concret. Elaborar propostes d’actuació alternatives que siguin coherents amb l’anàlisi 
feta. 
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Tercer curs: biologia i geologia (matèria comuna)  
 
Continguts 
 
 Investigació i experimentació (comú a tots els blocs) (CC15) 
o Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental.  
o Plantejament de preguntes i identificació dels models científics teòrics que poden ser 

més útils per respondre-les. 
o Disseny d’investigacions per validar hipòtesis que comportin controlar variables. 
o Argumentació de les conclusions. 
o Projecte d’investigació en grup. 

 
 Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Diferència entre ciència i 

pseudociència (CC16) 
o Lectura de recerques fetes per altres i anàlisi dels procediments emprats per a la 

recollida de dades i de les evidències que es mostren. 
o Limitacions que condicionen tant les investigacions científiques com les seves 

aplicacions.  
 

 Organització general del cos humà. Relació entre aparells i sistemes, òrgans, teixits i 
cèl·lules (CC9, CC10, CC28, CC29, CC30) 
 

 La nutrició humana (CC10, CC29) 
o Alimentació i respiració com a processos per obtenir matèria i energia. Digestió dels 

aliments i assimilació de nutrients des del medi extern al medi intern. Alimentació 
equilibrada. Conductes de risc relacionades amb l’alimentació. 

o Intercanvi de matèria i energia que té lloc a les cèl·lules i la seva relació amb les 
funcions cel·lulars i la síntesi de molècules. 

o Aparells, òrgans i sistemes que aporten nutrients i eliminen residus de la cèl·lula: 
digestiu, respiratori, circulatori i excretor. 

o La respiració cel·lular com a procés d’oxidació de nutrients per transferir energia a la 
cèl·lula. 
 

 Les respostes del cos (CC10, CC28) 
o La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses.  
o El sistema immunitari com a efector en resposta a substàncies alienes al cos. 

Higiene. Immunitat activa i passiva. Vacunació, al·lèrgies i transplantaments. 
o Variables que condicionen el binomi salut-malaltia. Efectes de les conductes  

addictives sobre la salut individual i col·lectiva. 
o Estímuls físics i químics, resposta del cos humà. Característiques dels receptors 

cel·lulars, òrgans dels sentits. 
o Sistema nerviós. La neurona, centres nerviosos i nervis. Òrgans coordinadors de 

diferents respostes. Factors que afecten la salut mental. 
o L’aparell locomotor com a efector de respostes del cos. Relació entre morfoanatomia 

i moviment. Estímuls que desencadenen respostes motores. Prevenció de les lesions 
més freqüents.  

o Sistema endocrí com a efector de respostes del cos. Equilibri hormonal i trastorns 
més freqüents. Hormones com a activadores i inhibidores de funcions. 
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 La reproducció humana (CC10, CC30) 
o La reproducció com a transferència de material genètic. Cèl·lules reproductores com 

a vehicle de transmissió de caràcters hereditaris i la seva relació amb el cicle 
biològic. 
 

o Aparells genitals femení i masculí, gàmetes. Cicle menstrual. Procés reproductiu. 
Control de la natalitat i tècniques de reproducció assistida. 

o Canvis físics i psíquics a l’adolescència. Diversitat de gènere. Malalties de 
transmissió sexual. Resposta sexual humana. Salut i higiene sexual. 
 

 Ecosistemes i activitat humana (CC12, CC13,CC25, CC26, CC27)  
o Ecosistemes. Paper dels elements que el configuren. Conseqüències de la seva 

modificació en termes de transferència de matèria i energia. Similituds i diferències 
entre ecosistemes diversos: agrícoles, aquàtics, forestals, etc. 

o Impactes de l’activitat humana sobre l’atmosfera, la hidrosfera i el sòl. Diferenciació 
entre contaminació i contaminant; impacte d’alguns contaminants. 

o Riscos derivats dels processos geològics externs. Erosió, moviments de vessant. 
Inundacions. L’activitat humana com a afavoridor d’alguns d’aquests processos. 
Impacte, predicció i mesures de prevenció.  

o Riscos derivats dels processos geològics interns: sismicitat i vulcanisme. Zones de 
risc en el marc de la tectònica de plaques. Impacte, predicció i mesures de 
prevenció. Lectura de mapes geològics. 

o Anàlisi d’alguns problemes ambientals com: la generació de residus, la pluja àcida, la 
disminució de la capa d’ozó i l’augment del diòxid de carboni atmosfèric. 
Argumentació de mesures preventives i correctores i concreció de propostes 
d’actuació a l’entorn proper.  

 
 
Criteris d’avaluació  
 
1. Elaborar conclusions en funció de les evidències recollides en un procés de recerca, 

identificar els supòsits que s’han assumit en deduir-les, i argumentar-les.  
2. Argumentar el punt de vista propi sobre temes sociocientífics controvertits a partir de 

llegir críticament documents sobre recerques fetes per altres per poder valorar els 
procediments i les raons aportades.  

3. Interpretar el funcionament del cos humà des d’una visió sistèmica, reconeixent les 
relacions entre els diferents aparells i sistemes. 

4. Explicar els processos que es donen en la funció de nutrició, relacionant-los amb els 
aparells i sistemes corresponents, amb l’intercanvi de matèria i energia amb el medi i 
amb la funció de cada nutrient.  

5. Justificar la importància de l’alimentació equilibrada fent referència a la necessitat de 
nutrients de les cèl·lules i la relació de les dietes amb la salut, mitjançant exemples 
pràctics. 

6. Diferenciar malalties infeccioses i no infeccioses i explicar-ne les causes, la prevenció i el 
tractament de les més comunes. 

7. Valorar la importància del funcionament correcte dels sistemes nerviós, endocrí i 
immunitari per a l’equilibri del cos, relacionant-ho amb la capacitat de les persones de 
captar i respondre als estímuls del medi. 

8. Descriure els processos implicats en la funció de relació identificant els òrgans i les 
estructures que participen en cada procés. 

9. Relacionar el funcionament dels ossos i els músculs amb els factors de risc que poden 
afectar l’aparell locomotor. 
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10. Explicar el funcionament dels òrgans sexuals, relacionar el cicle menstrual amb l’ovulació 
i el període fèrtil, i valorar l’eficàcia dels mètodes per controlar la natalitat. Diferenciar 
entre mètodes anticonceptius i mètodes de prevenció de les malalties de transmissió 
sexual. 

11. Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per justificar el risc del 
tabac, l’alcohol i altres drogues. Valorar la importància de la higiene personal i els hàbits 
saludables com l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el descans per al 
benestar i el bon desenvolupament personal.  

12. Identificar el paper dels productors en els ecosistemes com a reguladors de l’energia 
disponible per a tots els altres nivells tròfics a partir de l’anàlisi d’una situació problema. 
Justificar la funció dels components biòtics i abiòtics d’un ecosistema proper i valorar la 
seva diversitat. 

13. Identificar i valorar alguns riscos derivats dels processos geològics interns i externs i la 
seva relació amb algunes activitats humanes.  

14. Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions justificades sobre alguns 
efectes de l’activitat humana en el medi: contaminació, desertificació, afebliment de la 
capa d’ozó i producció i gestió dels residus. 
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Tercer curs: física i química (matèria comuna)  
 
Continguts 
 
 Investigació i experimentació (comú a tots els blocs) (CC15) 
o Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental.  
o Plantejament de preguntes i identificació dels models científics teòrics que poden ser 

més útils per respondre-les. 
o Disseny d’investigacions per validar hipòtesis que comportin controlar variables. 
o Argumentació de les conclusions. 
o Projecte d’investigació en grup. 

 
 Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Diferències entre ciència i 

pseudociència (CC16) 
o Lectura de recerques fetes per altres i anàlisi crítica dels procediments emprats per a 

la recollida de dades i de les evidències que es mostren. 
o Reconeixement de les limitacions que condicionen tant les investigacions científiques 

com les seves aplicacions.  
 

 La matèria a l’Univers (CC8) 
o Substàncies simples, compostes i mescles. Exemples de la vida quotidiana i d’interès 

per les seves aplicacions.  
o Elements químics bàsics de la Terra i els éssers vius. Metalls i no-metalls. 
o Taula periòdica dels elements. Símbols químics. Nombre atòmic i massa atòmica. 
o Estructura de l’àtom. Diferències entre àtoms de diferents elements. Isòtops d’un 

element. Ions. 
o Enllaços entre àtoms. Molècules i estructures gegants. Formulació i nomenclatura 

(IUPAC) dels compostos binaris més habituals. Masses moleculars. 
o Radioactivitat. Efectes de les radiacions ionitzants. Altres tipus de radiacions. 

 
 Les reaccions químiques (CC7, CC8) 
o Canvis químics i físics. Obtenció de substàncies simples i compostes. 
o Canvis químics relacionats amb fenòmens quotidians: reaccions àcid-base, 

d’oxidació i combustió, de descomposició, de precipitació, de fermentació i de 
putrefacció. 

o Conservació de la massa en els canvis químics i físics. Massa de reactius i productes 
en una reacció química senzilla. 

o Velocitat d’una reacció en funció de les variables, com la temperatura, la 
concentració i el grau de divisió dels reactius sòlids. Efecte dels catalitzadors i els 
enzims. 
 

 Les forces i el moviment (CC3, CC6) 
o Forces de la natura. La força gravitatòria, les forces elèctriques i magnètiques. 
o El paper de les forces de fregament en la vida quotidiana. 
o Propietats elèctriques de la matèria. Fenòmens elèctrics interpretats amb el model de 

càrrega elèctrica. Fenòmens electrostàtics: descàrregues elèctriques i ionització de 
l’aire. Mesures preventives dels efectes dels llamps. 

o Fenòmens magnètics. Tipus d’imants. 
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 L’energia i els canvis (CC2, CC6) 
o Transferència d’energia en les reaccions químiques. Anàlisi de les combustions. 

Exemples en els éssers vius (fotosíntesi i respiració). 
o Canvis químics produïts pel corrent elèctric: electròlisi. 
o Circuit elèctric tancat: transport d’energia, cicle d’electrons, diferència de potencial i 

intensitat. Relació entre diferència de potencial i intensitat en la vida quotidiana. Llei 
d’Ohm.  

o Generació d’energia elèctrica a partir de diferents fonts i el seu impacte en el medi. 
o Cadenes energètiques. Canvis en l’energia útil i el treball. 

 
 
Criteris d’avaluació   
 
1. Elaborar conclusions en funció de les evidències recollides en un procés de recerca, 

identificar els supòsits que s’han assumit en deduir-les, i argumentar-les.  
2. Argumentar el punt de vista propi sobre temes sociocientífics controvertits a partir de 

llegir críticament documents sobre recerques fetes per altres per poder valorar els 
procediments i les raons aportades.  

3. Identificar materials d’ús habitual en el nostre entorn, i distingir si es tracten d’elements, 
compostos o mescles a partir de dissenyar processos per obtenir evidències 
experimentals.  

4. Utilitzar la taula periòdica per obtenir dades d’elements químics i aplicar un model 
elemental d’àtom per interpretar-ne la diversitat i algunes de les propietats. 

5. Identificar canvis químics en l’entorn quotidià i en el cos humà, i justificar-los a partir 
d’evidències observades experimentalment. Cercar informació, avaluar-la críticament i 
prendre decisions justificades sobre l’ús que fem dels materials en l’entorn proper. 

6. Utilitzar el model atomicomolecular per interpretar i representar reaccions químiques, així 
com la conservació de la massa en sistemes tancats.  

7. Planificar algun experiment i realitzar prediccions sobre la influència de diferents 
variables en la velocitat de reacció. Descriure l’efecte dels catalitzadors en reaccions 
d’interès quotidià. 

8. Diferenciar entre velocitat mitjana i instantània a partir de gràfiques espai-temps i 
velocitat-temps i deduir el valor de l’acceleració. 

9. Reconèixer la força gravitatòria com a responsable del pes i dels moviments dels astres.  
10. Interpretar fenòmens d’interacció elèctrica utilitzant el model atòmic de la matèria i el 

concepte de càrrega elèctrica. Classificar substàncies en funció de criteris de 
conductivitat elèctrica. Explicar el funcionament d’una pila química i identificar l’electròlisi 
com un canvi químic. 

11. Relacionar el magnetisme i el corrent elèctric i aplicar aquests coneixements per 
interpretar experiències i el funcionament d’aparells tecnològics en les quals intervingui 
el magnetisme o l’electromagnetisme. 

12. Analitzar circuits elèctrics senzills utilitzant els conceptes d’intensitat, voltatge, resistència 
i potència elèctrica, especialment pel que fa a les transferències i al consum energètic 
que es produeixen.  

13. Argumentar, amb criteris ambientals, l’ús que es fa de diferents fonts d’energia per a 
determinades aplicacions. 
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Quart curs: biologia i geologia (matèria optativa) 
 
Continguts 
 
 Investigació i experimentació 
o Projecte d’investigació. Possibles estratègies per afrontar la recerca de respostes a 

una pregunta en l’àmbit científic escolar: formulació de preguntes investigables, 
hipòtesis, disseny experimental, obtenció de dades, resultats i conclusions. 
 

 La Terra, un planeta canviant 
o Estructura i composició de la Terra. Model geodinàmic i geoquímic. 
o Principis i procediments que permeten reconstruir la història de la Terra. Temps 

geològic: magnituds i datacions absolutes i relatives. Eres geològiques i ubicació de 
fets geològics i biològics rellevants. 

o Fòssils característics i procés de fossilització. Anàlisi de fòssils per identificar 
ambients i climes del passat. El registre fòssil com a testimoni de l’evolució biològica. 

o Columnes estratigràfiques i talls geològics. Reconstrucció de la historia geològica 
d’un territori. Grans unitats geològiques de Catalunya. 

o Desplaçaments dels continents i l’expansió dels fons oceànics: la deriva continental. 
o Plaques litosfèriques: moviments i límits. Distribució de volcans i sismes. Ús 

d’escales de mesura de sismes: intensitat i magnitud. Interpretació de la història dels 
continents i oceans. 

o Riscos geològics associats a la dinàmica terrestre i anàlisi de les mesures de 
predicció i prevenció. 

o La Terra com un sistema que s’autoregula.  
 

 La vida, conservació i canvi 
o La cèl·lula. Estructura, tipus. 
o Variabilitat dels éssers vius: caràcters hereditaris i no hereditaris. Genotip i fenotip.  
o Els cromosomes i el cicle cel·lular. Mitosi i meiosi.  
o L’ADN. Composició, estructura i funcions biològiques. Concepte de gen. Anàlisi de 

cariotips. Les mutacions. 
o La teoria cromosòmica de l’herència i el model d’herència mendelià. Determinació 

cromosòmica del sexe. Herència lligada al sexe. Malalties hereditàries. Diagnòstic 
prenatal. 

o Tècniques i aplicacions de l’enginyeria genètica en diferents camps (aliments 
transgènics, clonació i genoma humà) i les repercussions en els éssers humans i en 
els ecosistemes. 

o Teories sobre l’origen de la vida a la Terra. 
o L’evolució. El concepte d’espècie. Les proves de l’evolució. Lamarckisme, 

darwinisme i neodarwinisme. Origen, transmissió i selecció dels canvis. Mutació i 
selecció. Gradualisme, saltacionisme i neutralisme. 

o La biodiversitat al llarg del temps: dels primers microorganismes als organismes 
pluricel·lulars. 

o Principals etapes en el procés de l’evolució dels homínids.  
 

 Ecologia i medi ambient  
o Biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra. 
o Components de l’ecosistema. Relacions tròfiques. Factors limitants i adaptacions. 

Hàbitat i nínxol ecològic.  
o Autoregulació de l’ecosistema, la població i la comunitat.  Dinàmica de l’ecosistema. 

Cicle de la matèria i flux d’energia. Piràmides ecològiques. Cicles biogeoquímics i 
successions. 

o Impacte de l’activitat humana en el medi ambient.  
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Criteris d’avaluació 
 
1. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics 

senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i 
comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació. 

2. Interpretar registres del passat, evidències i representacions de l’espai i el temps d’acord 
amb el coneixement dels processos que originen els canvis a la Terra i la vida, 
reconstruint de manera elemental la història d’un territori. 

3. Justificar alguns fenòmens geològics associats als moviments de la litosfera i relacionar-
los amb la seva posició en el mapa.  

4. Relacionar els riscos naturals que es deriven de la presència i interacció d’activitats 
humanes amb processos naturals i justificar les mesures i actituds de prevenció 
adequades. 

5. Comparar els diferents tipus de cèl·lula i reconèixer les funcions dels orgànuls cel·lulars i 
la relació entre morfologia i funció. 

6. Reconèixer les característiques bàsiques del cicle cel·lular i descriure el procés de la 
reproducció cel·lular, identificant les diferències i similituds bàsiques entre la mitosi i la 
meiosi per interpretar el seu significat biològic. 

7. Interpretar la transmissió d’alguns caràcters hereditaris, incloent-hi certes malalties, 
mitjançant mecanismes genètics.   

8. Relacionar alguns mètodes d’enginyeria genètica amb les seves bases científiques. 
Valorar les implicacions ètiques d’algunes d’aquestes tècniques. 

9. Identificar evidències de l’evolució de les espècies i interpretar-les mitjançant teories 
evolutives per argumentar alguns processos que la fan possible. 

10. Relacionar la variabilitat genètica, l’adaptació i la selecció natural. 
11. Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació genètica i amb el 

concepte de gen. 
12. Relacionar les transferències de matèria i energia en un ecosistema amb la gestió 

sostenible d’alguns recursos. 
13. Relacionar els efectes que provoquen les activitats humanes, les activitats professionals 

o productives, amb la dinàmica dels diferents sistemes de la Terra i argumentar les 
mesures d’estalvi i de reducció d’impactes mediambientals adequades en cada cas. 
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Quart curs: física i química (matèria optativa) 
 
Continguts 
 
 Investigació i experimentació   
o Teories i fets científics. Construcció i validació del coneixement científic per part de la 

comunitat científica. 
o Projecte d’investigació. Possibles estratègies per afrontar la recerca de respostes a 

una pregunta en l’àmbit científic escolar: formulació de preguntes investigables, 
hipòtesis, disseny experimental, obtenció de dades (anàlisi d’errors i expressió dels 
resultats, si és el cas), resultats i conclusions.  

 
 Forces i moviments 
o Magnituds escalars i vectorials.  
o Les forces com a vectors. Anàlisi qualitativa dels moviments rectilinis i curvilinis. 

Representacions gràfiques. Anàlisi quantitativa del moviment rectilini uniforme. 
o Equilibri de forces. Pes dels objectes i centre de gravetat. Força normal, de 

fregament i centrípeta. Relació entre força i deformació en els cossos elàstics. 
o Anàlisi experimental de la pressió exercida per sòlids, líquids i gasos. Variables que 

influeixen en el valor de la pressió atmosfèrica. Fenòmens meteorològics i mapes del 
temps. 

o Les lleis de Newton i la seva aplicació a la identificació i anàlisi de moviments i forces 
en la vida quotidiana. Situacions relacionades amb accidents de trànsit i anàlisi de 
mesures preventives. Anàlisi experimental de la caiguda lliure i de la independència 
de la seva acceleració envers la massa. 

o La importància de la llei de la gravitació universal i la seva aplicació en l’anàlisi del 
moviment dels astres i les naus espacials.  
 

 L’energia 
o Conceptes de treball i calor com a maneres de transferir energia. Diferents formes 

d’energia mecànica: energia cinètica i potencial.  
o Potència de màquines en funcionament. Exemples en el cos humà quan es realitzen  

activitats físiques. 
o Processos de conservació i degradació de l’energia. 
o Les ones.  

─ Descripció del so com a exemple d’ona mecànica. Fenòmens i aparells 
relacionats. 

─ Descripció de la llum visible com a exemple d’ona electromagnètica.  Fenòmens i 
aparells relacionats. 

─ L’espectre electromagnètic, les propietats dels diversos tipus d’ones 
electromagnètiques i les seves aplicacions. 

─ Contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica. Conseqüències sobre la 
salut dels éssers vius. 
 

 La matèria: propietats i estructura 
o Propietats de substàncies: conducció de l’electricitat en estat pur o en dissolució, 

punt de fusió, duresa, etc. Classificació de les substàncies segons les seves 
propietats identificades. Interpretació en funció de l’enllaç: iònic, covalent o metàl·lic. 
Forces intermoleculars. 

o Relacions entre l’organització dels elements en la taula periòdica i la seva estructura. 
Estructura de l’àtom a partir d’evidències de la distribució dels electrons en nivells 
d’energia. 
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 Els canvis 
o Interpretació molecular i representació d’una reacció química mitjançant una equació 

química.  
o Velocitat de reacció i factors relacionats.  
o Càlculs estequiomètrics. 
o Propietats de les dissolucions àcides i bàsiques i mesura de pH. Substàncies àcides i 

bàsiques d’ús freqüent i la seva utilització. Reaccions químiques de neutralització. 
o Capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços. Hidrocarburs com a recurs 

energètic i  problemes ambientals relacionats amb el seu ús. 
o Propietats físiques d’alguns compostos orgànics senzills i de macromolècules,  

relacions amb la seva estructura. Obtenció de polímers, anàlisi de les seves 
aplicacions i dels problemes relacionats amb el seu reciclatge. 

 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Identificar els trets característics dels processos implicats en l’elaboració i validació del 

coneixement científic, a partir de casos històrics i de l’anàlisi de publicacions de temàtica 
científica. 

2. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics 
senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i 
comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació en 
públic. 

3. Realitzar i interpretar representacions gràfiques de processos químics o físics a partir de 
taules de dades i de les lleis o principis involucrats. 

4. Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema de referència i de 
vectors per descriure’l adequadament, i aplicar-ho a la representació dels diversos tipus 
de desplaçament. 

5. Descriure de forma qualitativa les característiques principals (posició, velocitat i 
acceleració) de diversos tipus de moviment a partir de l’anàlisi de les gràfiques. 

6. Resoldre problemes de moviments rectilinis i circulars, utilitzant una representació 
esquemàtica amb les magnituds vectorials implicades expressant els resultats en unitats 
del SI. 

7. Elaborar i interpretar gràfiques que relacionin les variables del moviment partint 
d’experiències de laboratori o d’aplicacions virtuals interactives i relacionar els resultats 
obtinguts amb les equacions matemàtiques que vinculen aquestes variables. 

8. Utilitzar les lleis de Newton per justificar, en casos quotidians, la relació entre les forces 
que actuen sobre un cos i les característiques del seu moviment, incloent-hi el cas de 
l’equilibri.  

9. Interpretar de forma senzilla els moviments dels astres i de les naus espacials, així com 
alguns dels problemes que comporten. 

10. Reconèixer que calor i treball són dues formes de transferència d’energia, identificant les 
situacions en què es produeixen. 

11. Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de problemes en contextos 
reals expressant els resultats en unitats del SI o altres d’ús comú. 

12. Relacionar la calor amb els efectes que produeix en els cossos: variació de temperatura, 
canvis d’estat i dilatació. 

13. Interpretar diversos fenòmens com a resultat de la transferència d’energia mitjançant 
ones. Analitzar i interpretar les característiques i la propagació del so i la llum, a partir de 
l’experimentació o amb programes informàtics o aplicacions per a dispositius mòbils.  

14. Interpretar algunes evidències de la distribució dels electrons en nivells energètics dins 
de l’àtom. Argumentar la relació entre aquesta distribució i l’organització dels elements 
en la taula periòdica. Relacionar algunes propietats de les substàncies amb la seva 
estructura i les característiques dels seus enllaços. 
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15. Representar l’estructura d’algunes substàncies orgàniques d’interès quotidià i relacionar-
les amb les seves propietats. 

16. Relacionar la capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços amb la gran quantitat de 
compostos que l’inclouen i la seva importància en la química de la vida. Identificar els 
hidrocarburs com a recurs energètic i els problemes ambientals relacionats amb el seu 
ús. 

17. Interpretar reaccions químiques tenint en compte els aspectes materials, energètics i 
cinètics i ser capaç d’aplicar-los a l’anàlisi d’alguns processos químics naturals o 
industrials d’importància a la vida quotidiana. Saber realitzar càlculs de quantitats de 
substància senzills a partir d’equacions químiques. 

18. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la fortalesa d’àcids i 
bases en assajos de laboratori. 
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Quart curs: ciències aplicades a l’activitat professional (matèria optativa)  
 
Continguts  
 
 El treball al laboratori 
o Organització, materials (productes químics, utillatge i instruments). Normes de 

seguretat i higiene. Etiquetatge. Pictogrames de riscos químics, elèctrics i 
radiològics. 

o Recollida i tractament de dades, eines TIC per fer petits càlculs, gràfics i taules. 
o Tècniques experimentals en ciències. 
o Procediments instrumentals en indústries diverses com l’alimentària, l’agrària, la 

farmacèutica, la química, la sanitària i la d’imatge personal. 
 
 Ciència i activitat professional 
o Aplicacions de la ciència a les activitats laborals. 
o Procés de fabricació d’un producte o d’alguna activitat industrial o de serveis,  el seu 

impacte en el medi ambient i  factors que influeixen en el cost del producte. 
o Concepte d’R+D+I en l’estudi de l’ús de nous materials i noves tecnologies en la 

fabricació de productes. Valoració de l’aportació institucional. 
o Línies d’R+D+I de les empreses del sector químic, farmacèutic, agrari, alimentari i de 

producció d’energia. 
 

 Projecte d’investigació 
o Possibles estratègies per afrontar la recerca de respostes a una pregunta en l’àmbit 

científic escolar: formulació de preguntes investigables, hipòtesis, disseny 
experimental, obtenció de dades (anàlisi d’errors i expressió dels resultats, si és el 
cas), resultats i conclusions. Comunicació en públic de la recerca. 
 

 Activitat humana i medi ambient  
o Impacte de l’activitat humana en el medi ambient. Contaminants atmosfèrics i  

efectes de la qualitat de l’aire sobre la salut. Pluja àcida, boira fotoquímica, 
destrucció de la capa d’ozó, efecte hivernacle i canvi climàtic.  

o El pH com a mesura d’indicador mediambiental.   
o Intervenció de l’R+D+I en l’obtenció de noves tecnologies per millorar la qualitat de 

l’aire, com els catalitzadors.  
o Gestió de residus en el laboratori i la indústria (paper, vidre, àcids i bases, metalls, 

halogenats...): tractament i reciclatge.  
o Tractaments de potabilització i depuració de l’aigua. Estudi d’un cas del tractament 

d’aigües en l’entorn proper.  
o Les radiacions ionitzants. Casos de contaminació nuclear i necessitat d’una bona 

gestió dels residus.  
o Processos i impacte ambiental de la contaminació del sòl com a conseqüència de 

l’activitat industrial i agrícola.  
o Altres formes de contaminació i les seves conseqüències sobre la salut dels éssers 

vius: contaminació acústica, contaminació lluminosa, contaminació electromagnètica, 
etc.  

o Conceptes de sostenibilitat i petjada ecològica. 
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Criteris d’avaluació 
 
1. Identificar i manipular correctament els materials i productes amb què es treballa al 

laboratori, tot respectant i complint les normes de seguretat i higiene.  
2. Seguir de forma autònoma un protocol de treball i comprendre el text i les instruccions 

que conté. 
3. Comprendre i interpretar textos relacionats amb activitats professionals (protocols 

d’actuació, etiquetatge, simbologia…) i textos científics que incloguin observacions i 
dades recollides en una mesura o un experiment, per realitzar petits càlculs i tractar la 
informació amb l’ajuda d’eines TIC. 

4. Aplicar tècniques adequades per preparar dissolucions i per separar els components 
d’una mescla. 

5. Descriure els procediments habituals de desinfecció que es fan servir en establiments i 
indústries relacionats  amb la sanitat, la imatge personal, l’alimentació i l’agricultura. 

6. Identificar algunes de les principals aplicacions del coneixement científic en diferents 
activitats professionals i en situacions de la vida quotidiana. 

7. Identificar les diferents matèries primeres, fonts d’energia, reaccions químiques i 
fenòmens físics que es necessiten durant el procés de fabricació d’un determinat 
producte, a partir de la comprensió i interpretació del diagrama de flux corresponent. 

8. Descriure la incidència de l’R+D+I en la millora de la productivitat, la competitivitat i la 
sostenibilitat d’una activitat productiva, així com formular propostes correctores o 
minimitzadores dels seus efectes sobre el medi ambient. 

9. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics 
senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i 
comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació en 
públic. 

10. Escollir i manipular l’instrumental adequat per realitzar correctament diferents 
preparacions i mesures amb la precisió necessària, per exemple amb relació a l’anàlisi i 
tractament de contaminants, utilitzant les tècniques de separació i anàlisi apropiades i els 
sistemes informàtics d’anàlisi i captació de dades. 

11. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la fortalesa d’àcids i 
bases en assajos de laboratori. 

12. Identificar els diferents tipus d’emissions i residus contaminants que es generen en una 
activitat professional o productiva i analitzar el seu impacte sobre el medi ambient.  

13. Precisar en què consisteix la contaminació nuclear i analitzar la gestió dels residus 
nuclears. Identificar els efectes de la contaminació radioactiva sobre el medi ambient i 
valorar críticament la utilització de l’energia nuclear. 

  



Currículum educació secundària obligatòria                Àmbit cientificotecnològic  

Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 – 28.8.2015  36  

Quart curs: biologia i geologia i ciències aplicades a l’activitat professional (matèria 
compactada) 
 
Introducció 
 
La matèria compactada de biologia i geologia i ciències aplicades inclou els continguts de 
les dues matèries i es beneficia de la seva afinitat i complementarietat, la qual cosa permet 
organitzar-la i desenvolupar-la de manera integrada. És, per tant, una matèria que afegeix 
valor als continguts acadèmics de biologia i geologia, perquè els complementa amb el 
vessant aplicat, i afegeix valor als continguts de ciències aplicades, perquè els complementa 
amb la fonamentació teòrica. 
 
Les dues matèries comparteixen alguns continguts, com el treball al laboratori, el projecte 
d’investigació i els procediments i models propis de la ciència. Igualment, les dues matèries 
també comparteixen el fet de contribuir a aprofundir en les competències de l’àmbit 
cientificotecnològic que s’han d’haver assolit a finals del tercer curs de l’ESO, especialment 
les competències següents: 
 
Competència 2: Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la 
perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 
 
Competència 4: Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en 
l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions 
experimentals. 
 
Competència 5: Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 
 
Competència 6:  Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del 
coneixement científic. 
 
Competència 11: Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la intervenció humana de l’àmbit cientificotecnològic.   
 
Així doncs, a part dels continguts comuns, altres continguts de les dues matèries són 
complementaris i s’enriqueixen mútuament perquè permeten tractar un mateix contingut amb 
un enfocament acadèmic, més relacionat amb els models i teories, i un enfocament aplicat, 
més relacionat amb l’exemplificació i les aplicacions professionals. 
 
Continguts 
 
 El treball dels científics 
o El treball al laboratori.  

─ Organització, materials (productes químics, utillatge i instruments). Normes de 
seguretat i higiene. Etiquetatge. Pictogrames de riscos químics, elèctrics i 
radiològics. 

─ Recollida i tractament de dades, eines TIC per fer petits càlculs, gràfics i taules. 
─ Tècniques experimentals en ciències. 

o Aplicacions de la ciència a les activitats laborals. 
─ Procediments instrumentals en indústries diverses com l’alimentària, l’agrària, la 

farmacèutica, la química, la sanitària i la d’imatge personal. 
o Ciència i activitat professional.  

─ Procés de fabricació d’un producte o d’alguna activitat industrial o de serveis, el 
seu impacte en el medi ambient i factors que influeixen en el cost del producte. 

─ Concepte d’R+D+I en l’estudi de l’ús de nous materials i noves tecnologies en la 
fabricació de productes. Valoració de l’aportació institucional. 
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─ Línies d’R+D+I de les empreses del sector químic, farmacèutic, agrari, alimentari i 
de producció d’energia.  

o Investigació i experimentació.  
─ Projecte d’investigació. Possibles estratègies per afrontar la recerca de respostes 

a una pregunta en l’àmbit científic escolar: formulació de preguntes investigables, 
hipòtesis, disseny experimental, obtenció de dades, resultats i conclusions. 
 

 La Terra, un planeta canviant 
o Estructura i composició de la Terra. Model geodinàmic i geoquímic. 
o Principis i procediments que permeten reconstruir la història de la Terra. Temps 

geològic: magnituds i datacions absolutes i relatives. Eres geològiques i ubicació de 
fets geològics i biològics rellevants. 

o Fòssils característics i procés de fossilització. Anàlisi de fòssils per identificar 
ambients i climes del passat. El registre fòssil com a testimoni de l’evolució biològica. 

o Columnes estratigràfiques i talls geològics. Reconstrucció de la historia geològica 
d’un territori. Grans unitats geològiques de Catalunya. 

o Desplaçaments dels continents i l’expansió dels fons oceànics: la deriva continental. 
o Plaques litosfèriques: moviments i límits. Distribució de volcans i sismes. Ús 

d’escales de mesura de sismes: intensitat i magnitud. Interpretació de la història dels 
continents i oceans. 

o Riscos geològics associats a la dinàmica terrestre i anàlisi de les mesures de 
predicció i prevenció. 

o Conceptualització de la Terra com un sistema que s’autoregula. Anàlisi de les 
conseqüències d’algunes activitats humanes. 
 

 La vida, conservació i canvi 
o La cèl·lula. Estructura, tipus. 
o Els microorganismes. Tècniques de desinfecció que es fan servir habitualment.  
o Variabilitat dels éssers vius: caràcters hereditaris i no hereditaris. Genotip i fenotip.  
o Els cromosomes i el cicle cel·lular. Mitosi i meiosi.  
o L’ADN. Composició, estructura i funcions biològiques. Concepte de gen. Anàlisi de 

cariotips. Les mutacions. 
o La teoria cromosòmica de l’herència i el model d’herència mendelià. Determinació 

cromosòmica del sexe. Herència lligada al sexe. Malalties hereditàries. Diagnòstic 
prenatal. 

o Aplicacions de l’enginyeria genètica en diferents camps (aliments transgènics, 
clonació i genoma humà) i les repercussions en els éssers humans i en els 
ecosistemes. 

o Teories sobre l’origen de la vida a la Terra. 
o L’evolució. El concepte d’espècie. Les proves. Lamarckisme, darwinisme i 

neodarwinisme. Origen, transmissió i selecció dels canvis. Mutació, selecció. 
Gradualisme, saltacionisme i neutralisme. 

o La biodiversitat al llarg del temps: dels primers microorganismes als organismes 
pluricel·lulars. 

o Principals etapes en el procés de l’evolució dels homínids.  
 

 Ecologia i medi ambient 
o Biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra. 
o Components de l’ecosistema. Relacions tròfiques. Factors limitants i adaptacions. 

Hàbitat i nínxol ecològic.  
o Autoregulació de l’ecosistema, la població i la comunitat. Dinàmica de l’ecosistema. 

Cicle de la matèria i flux d’energia. 
o Impacte de l’activitat humana en el medi ambient. Contaminants atmosfèrics i  

efectes de la qualitat de l’aire sobre la salut. Pluja àcida, boira fotoquímica, 
destrucció de la capa l’ozó, efecte hivernacle i canvi climàtic.  
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o El pH com a mesura d’indicador mediambiental.   
o Intervenció de l’R+D+I en l’obtenció de noves tecnologies per millorar la qualitat de 

l’aire, com els catalitzadors.  
o Gestió de residus en el laboratori i la indústria (paper, vidre, àcids i bases, metalls, 

halogenats...): tractament i reciclatge.  
o Tractaments de potabilització i depuració de l’aigua. Estudi d’un cas del tractament 

d’aigües en l’entorn proper.  
o Les radiacions ionitzants. Casos de contaminació nuclear i necessitat d’una bona 

gestió dels residus.  
o Processos i impacte ambiental de la contaminació del sòl com a conseqüència de 

l’activitat industrial i agrícola.  
o Altres formes de contaminació i les seves conseqüències sobre la salut dels éssers 

vius: contaminació acústica, contaminació lluminosa, contaminació electromagnètica, 
etc.  

o Conceptes de sostenibilitat i petjada ecològica. 
 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Identificar i manipular correctament els materials i productes amb què es treballa al 

laboratori, tot respectant i complint les normes de seguretat i higiene.  
2. Seguir de forma autònoma un protocol de treball i comprendre el text i les instruccions 

que conté. 
3. Comprendre i interpretar textos relacionats amb activitats professionals (protocols 

d’actuació, etiquetatge, simbologia…) i textos científics que incloguin observacions i 
dades recollides en una mesura o un experiment, per realitzar petits càlculs i tractar la 
informació amb l’ajuda d’eines TIC. 

4. Identificar algunes de les principals aplicacions científiques en diferents activitats 
professionals i en situacions de la vida quotidiana. 

5. Aplicar tècniques adequades per preparar dissolucions i per separar els components 
d’una mescla. 

6. Descriure els procediments habituals de desinfecció que es fan servir en establiments i 
indústries relacionats amb la sanitat, la imatge personal, l’alimentació i l’agricultura. 

7. Identificar les diferents matèries primeres, fonts d’energia, reaccions químiques i 
fenòmens físics que es necessiten durant el procés de fabricació d’un determinat 
producte, a partir de la comprensió i interpretació del diagrama de flux corresponent. 

8. Descriure la incidència de l’R+D+I en la millora de la productivitat, la competitivitat i la 
sostenibilitat d’una activitat productiva, així com formular propostes correctores o 
minimitzadores dels seus efectes sobre el medi ambient. 

9. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics 
senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i 
comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació en 
públic. 

10. Interpretar registres del passat, evidències i representacions de l’espai i el temps d’acord 
amb el coneixement dels processos que originen els canvis a la Terra i la vida, 
reconstruint de manera elemental la història d’un territori. 

11. Justificar alguns fenòmens geològics associats als moviments de la litosfera i relacionar-
los amb la seva posició en el mapa.  

12. Relacionar els riscos naturals que es deriven de la presència i interacció d’activitats 
humanes amb processos naturals i justificar les mesures i actituds de prevenció 
adequades. 

13. Comparar els diferents tipus de cèl·lula i reconèixer les funcions dels orgànuls cel·lulars i 
la relació entre morfologia i funció. 
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14. Reconèixer les característiques bàsiques del cicle cel·lular i descriure el procés de la 
reproducció cel·lular, identificant les diferències i similituds bàsiques entre la mitosi i la 
meiosi per interpretar el seu significat biològic. 

15. Interpretar la transmissió d’alguns caràcters hereditaris, incloent-hi certes malalties, 
mitjançant mecanismes genètics. 

16. Relacionar alguns mètodes d’enginyeria genètica amb les seves bases científiques. 
Valorar les implicacions ètiques d’algunes d’aquestes tècniques. 

17. Identificar evidències de l’evolució de les espècies i interpretar-les mitjançant teories 
evolutives per argumentar alguns processos que la fan possible. 

18. Relacionar la variabilitat genètica, l’adaptació i la selecció natural. 
19. Relacionar la replicació de l’ADN amb la conservació de la informació genètica i amb el 

concepte de gen. 
20. Relacionar les transferències de matèria i energia en un ecosistema amb la gestió 

sostenible d’alguns recursos. 
21. Relacionar els efectes que provoquen les activitats humanes, les activitats professionals 

o productives, amb la dinàmica dels diferents sistemes de la Terra i argumentar les 
mesures d’estalvi i de reducció d’impactes mediambientals adequades en cada cas.  

22. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la fortalesa d’àcids i 
bases en assaigs de laboratori. 

23. Escollir i manipular l’instrumental adequat per realitzar correctament diferents 
preparacions i mesures amb la precisió necessària, per exemple en relació amb l’anàlisi i 
tractament de contaminants, utilitzant les tècniques de separació i anàlisi apropiades i els 
sistemes informàtics d’anàlisi i captació de dades. 

24. Identificar els diferents tipus d’emissions i residus contaminants que es generen en una 
activitat professional o productiva i analitzar el seu impacte sobre el medi ambient.  

25. Precisar en què consisteix la contaminació nuclear, analitzar la gestió dels residus 
nuclears. Identificar els efectes de la contaminació radioactiva sobre el medi ambient i 
valorar críticament la utilització de l’energia nuclear. 
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Quart curs: física i química i ciències aplicades a l’activitat professional (matèria 
compactada) 
 
Introducció 
 
La matèria compactada de física i química i ciències aplicades a l’activitat professional inclou  
els continguts de les dues matèries i es beneficia de la seva afinitat i complementarietat, la 
qual cosa permet organitzar-la i desenvolupar-la de manera integrada. És, per tant, una 
matèria que afegeix valor als continguts acadèmics de física i química, perquè els 
complementa amb el vessant aplicat, i afegeix valor als continguts de ciències aplicades, 
perquè els complementa amb la fonamentació teòrica. 
 
Les dues matèries comparteixen alguns continguts, com el treball al laboratori, el projecte 
d’investigació i els procediments i models propis de la ciència. Igualment, les dues matèries 
també comparteixen el fet de contribuir a aprofundir en les competències de l’àmbit 
cientificotecnològic que s’han d’haver assolit a finals del tercer curs de l’ESO, especialment 
les competències següents: 
 
Competència 1: Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva 
dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 
 
Competència 4: Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en 
l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions 
experimentals. 
 
Competència 5: Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 
 
Competència 6: Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del 
coneixement científic. 
 
Competència 11: Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la intervenció humana de l’àmbit cientificotecnològic.   
 
Així doncs, a part dels continguts comuns, altres continguts de les dues matèries són 
complementaris i s’enriqueixen mútuament perquè permeten tractar un mateix contingut amb 
un enfocament acadèmic, més relacionat amb els models i teories, i un enfocament aplicat, 
més relacionat amb l’exemplificació i les aplicacions professionals.  
 
Continguts 
 
 El treball dels científics 
o El treball al laboratori.  

─ Organització, materials (productes químics, utillatge i instruments). Normes de 
seguretat i higiene. Etiquetatge. Pictogrames de riscos químics, elèctrics i 
radiològics. 

─ Recollida i tractament de dades, eines TIC per fer petits càlculs, gràfics i taules. 
─ Tècniques experimentals en ciències. 
─ Errors de mesura. 

o Aplicacions de la ciència a les activitats laborals. 
─ Procediments instrumentals en indústries diverses com l’alimentària, l’agrària, la 

farmacèutica, la química, la sanitària i la d’imatge personal. 
o Ciència i activitat professional  

─ Procés de fabricació d’un producte o d’alguna activitat industrial o de serveis, el 
seu impacte en el medi ambient i factors que influeixen en el cost del producte. 
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─ Concepte d’R+D+I en l’estudi de l’ús de nous materials i noves tecnologies en la 
fabricació de productes. Valoració de l’aportació institucional. 

─ Línies d’R+D+I de les empreses del sector químic, farmacèutic, agrari, alimentari i 
de producció d’energia.  

o Investigació i experimentació  
─ Teories i fets científics. Construcció i validació del coneixement científic per part 

de la comunitat científica. 
─ Projecte d’investigació. Possibles estratègies per afrontar la recerca de respostes 

a una pregunta en l’àmbit científic escolar: formulació de preguntes investigables, 
hipòtesis, disseny experimental, obtenció de dades (anàlisi d’errors i expressió 
dels resultats, si és el cas), resultats i conclusions. 
 

 Forces i moviments 
o Magnituds escalars i vectorials.  
o Les forces com a vectors. Anàlisi qualitativa dels moviments rectilinis i curvilinis. 

Representacions gràfiques. Anàlisi quantitativa del moviment rectilini uniforme. 
o Equilibri de forces. Pes dels objectes i centre de gravetat. Força normal, de 

fregament i centrípeta. Relació entre força i deformació en els cossos elàstics. 
o Anàlisi experimental de la pressió exercida per sòlids, líquids i gasos. Variables que 

influeixen en el valor de la pressió atmosfèrica. Fenòmens meteorològics i mapes del 
temps. 

o Les lleis de Newton i la seva aplicació a la identificació i anàlisi de moviments i forces 
en la vida quotidiana. Situacions relacionades amb accidents de trànsit i anàlisi de 
mesures preventives. Anàlisi experimental de la caiguda lliure i de la independència 
de la seva acceleració envers la massa. 

o La importància de la llei de la gravitació universal i la seva aplicació en l’anàlisi del 
moviment dels astres i les naus espacials.  
 

 L’energia 
o Conceptes de treball i calor com a maneres de transferir energia. Diferents formes 

d’energia mecànica: energia cinètica i potencial.  
o Potència de màquines en funcionament. Exemples en el cos humà quan es realitzen  

activitats físiques. 
o Processos de conservació i degradació de l’energia. 
o Les ones. Descripció del so com a exemple d’ona mecànica. Fenòmens i aparells 

relacionats. Descripció de la llum visible com a exemple d’ona electromagnètica.  
Fenòmens i aparells relacionats. 

o L’espectre electromagnètic, les propietats dels diversos tipus d’ones 
electromagnètiques i les seves aplicacions. 

o Altres formes de contaminació i les seves conseqüències sobre la salut dels éssers 
vius: contaminació acústica, contaminació lluminosa, contaminació electromagnètica, 
etc. 
 

 La matèria: propietats i estructura 
o Propietats de substàncies: conducció de l’electricitat en estat pur o en dissolució, 

punt de fusió, duresa, etc. Classificació de les substàncies segons les seves 
propietats identificades. Interpretació en funció de l’enllaç: iònic, covalent o metàl·lic. 
Forces intermoleculars. 

o Relacions entre l’organització dels elements en la taula periòdica i la seva estructura. 
Estructura de l’àtom a partir d’evidències de la distribució dels electrons en nivells 
d’energia. 

o Les radiacions ionitzants. Casos de contaminació nuclear. Gestió dels residus. 
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 Els canvis. Impactes sobre el medi ambient 
o Interpretació molecular i representació d’una reacció química mitjançant una equació 

química. Càlculs estequiomètrics. 
o Velocitat de reacció i factors relacionats.  
o Propietats de les dissolucions àcides i bàsiques i mesura de pH. Substàncies àcides i 

bàsiques d’ús freqüent i de la seva utilització. Reaccions químiques de neutralització. 
o Capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços. Hidrocarburs com a recurs 

energètic i  problemes ambientals relacionats amb el seu ús. 
o Propietats físiques d’alguns compostos orgànics senzills i de macromolècules,  

relacions amb la seva estructura. Obtenció de polímers, anàlisi de les seves 
aplicacions i dels problemes relacionats amb el seu reciclatge. 

o Canvis físics i químics que es poden fer servir per desinfectar. Tècniques que es fan 
servir habitualment. 

o Impacte de l’activitat humana en el medi ambient. Contaminants atmosfèrics i  
efectes de la qualitat de l’aire sobre la salut. Pluja àcida, boira fotoquímica, destrucció 
de la capa d’ozó, efecte hivernacle i canvi climàtic. El pH com a mesura d’indicador 
mediambiental.   

o Intervenció de l’R+D+I en l’obtenció de noves tecnologies per millorar la qualitat de 
l’aire, com els catalitzadors.  

o Gestió de residus en el laboratori i la indústria (paper, vidre, àcids i bases, metalls, 
halogenats...): tractament i reciclatge.  

o Tractaments de potabilització i depuració de l’aigua. Estudi d’un cas del tractament 
d’aigües en l’entorn proper.  

o Processos i impacte ambiental de la contaminació del sòl com a conseqüència de 
l’activitat industrial i agrícola.  

o Altres formes de contaminació i les seves conseqüències sobre la salut dels éssers 
vius: contaminació acústica, contaminació lluminosa, contaminació electromagnètica, 
etc.  

o Conceptes de sostenibilitat i petjada ecològica.   
 

Criteris d’avaluació 
 
1. Identificar i manipular correctament els materials i productes amb què es treballa al 

laboratori, tot respectant i complint les normes de seguretat i higiene.  
2. Seguir de forma autònoma un protocol de treball i comprendre el text i les instruccions 

que conté. 
3. Comprendre i interpretar textos relacionats amb activitats professionals (protocols 

d’actuació, etiquetatge, simbologia…) i textos científics que incloguin observacions i 
dades recollides en una mesura o un experiment, per realitzar petits càlculs i tractar la 
informació amb l’ajuda d’eines TIC. 

4. Identificar algunes de les principals aplicacions del coneixement científic en diferents 
activitats professionals i en situacions de la vida quotidiana. 

5. Aplicar tècniques adequades per preparar dissolucions i per separar els components 
d’una mescla. 

6. Identificar les diferents matèries primeres, fonts d’energia, reaccions químiques i 
fenòmens físics que es necessiten durant el procés de fabricació d’un determinat 
producte, a partir de la comprensió i interpretació del diagrama de flux corresponent. 

7. Descriure la incidència de l’R+D+I en la millora de la productivitat, la competitivitat i la 
sostenibilitat d’una activitat productiva, així com formular propostes correctores o 
minimitzadores dels seus efectes sobre el medi ambient. 

8. Identificar els trets característics dels processos implicats en l’elaboració i validació del 
coneixement científic, a partir de casos històrics i de l’anàlisi de publicacions de temàtica 
científica.  

9. Planificar i dur a terme una recerca experimental per resoldre problemes científics 
senzills, que comportin la realització de totes les fases del procés d’investigació i 
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comunicar el procés i els resultats mitjançant un informe escrit i una presentació en 
públic. 

10. Justificar el caràcter relatiu del moviment i la necessitat d’un sistema de referència  i de 
vectors per descriure’l adequadament, i aplicar-ho a la representació dels diversos tipus 
de desplaçament. 

11. Descriure de forma qualitativa les característiques principals (posició, velocitat i 
acceleració) de diversos tipus de moviment a partir de l’anàlisi de les gràfiques.  

12. Elaborar i interpretar gràfiques que relacionin les variables del moviment partint 
d’experiències de laboratori o d’aplicacions virtuals interactives i relacionar els resultats 
obtinguts amb les equacions matemàtiques que vinculen aquestes variables. 

13. Utilitzar les lleis de Newton per justificar, en casos quotidians, la relació entre les forces 
que actuen sobre un cos i les característiques del seu moviment, incloent-hi el cas de 
l’equilibri.  

14. Interpretar de forma senzilla els moviments dels astres i de les naus espacials, així com 
alguns dels problemes que comporten. 

15. Reconèixer que calor i treball són dues formes de transferència d’energia, identificant les 
situacions en què es produeixen. 

16. Relacionar els conceptes de treball i potència en la resolució de problemes en contextos 
reals expressant els resultats en unitats del SI o altres d’ús comú. 

17. Relacionar la calor amb els efectes que produeix en els cossos: variació de temperatura, 
canvis d’estat i dilatació. 

18. Interpretar diversos fenòmens com a resultat de la transferència d’energia mitjançant 
ones. Analitzar les característiques de la propagació del so i la llum, a partir de 
l’experimentació o amb programes informàtics o aplicacions per a dispositius mòbils. 

19. Interpretar algunes evidències de la distribució dels electrons en nivells energètics dins 
de l’àtom. Argumentar la relació entre aquesta distribució i l’organització dels elements 
en la taula periòdica. Relacionar algunes propietats de les substàncies amb la seva 
estructura i les característiques dels seus enllaços. 

20. Representar l’estructura d’algunes substàncies orgàniques d’interès quotidià i relacionar-
les amb les seves propietats. 

21. Descriure els procediments habituals de desinfecció que es fan servir en establiments i 
indústries relacionats  amb la sanitat, la imatge personal, l’alimentació i l’agricultura. 

22. Relacionar la capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços amb la gran quantitat de 
compostos que l’inclouen i la seva importància en la química de la vida. Identificació dels 
hidrocarburs com a recurs energètic i dels problemes ambientals relacionats amb el seu 
ús. 

23. Interpretar reaccions químiques tenint en compte els aspectes materials, energètics i 
cinètics i ser capaç d’aplicar-los a l’anàlisi d’alguns processos químics naturals o 
industrials d’importància a la vida quotidiana. Saber realitzar càlculs de quantitats de 
substància senzills a partir d’equacions químiques. 

24. Reconèixer el pH com a indicador ambiental i identificar i mesurar la fortalesa d’àcids i 
bases en assaigs de laboratori. 

25. Escollir i manipular l’instrumental adequat per realitzar correctament diferents 
preparacions i mesures amb la precisió necessària, per exemple en relació amb l’anàlisi i 
tractament de contaminants, utilitzant les tècniques de separació i anàlisi apropiades i els 
sistemes informàtics d’anàlisi i captació de dades. 

26. Identificar els diferents tipus d’emissions i residus contaminants que es generen en una 
activitat professional o productiva i analitzar el seu impacte sobre el medi ambient.  

27. Precisar en què consisteix la contaminació nuclear, analitzar la gestió dels residus 
nuclears. Identificar els efectes de la contaminació radioactiva sobre el medi ambient i 
valorar críticament la utilització de l’energia nuclear.  
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Quart curs: cultura científica (matèria optativa)  
 
Continguts 
 
 Els procediments científics 
o Elaboració i validació del coneixement científic. Recerques realitzades per altres, en  

altres èpoques històriques i en l’actualitat. 
o Limitacions que condicionen tant les investigacions científiques com les seves 

aplicacions. Paper de la recerca en la història i en la societat. 
o Lectura crítica de textos de temàtica científica. 

 
 Origen i evolució de l’Univers i de la vida 
o Diferències entre ciència i pseudociència en l’explicació de l’Univers, el sistema solar, 

la Terra, l’origen de la vida i l’evolució de les espècies. 
o La representació de l’Univers. Del geocentrisme a l’heliocentrisme. La formació del 

sistema solar. 
o Teories sobre l’origen de l’Univers. El Big Bang i l’evolució de la matèria. Els forats 

negres. 
o El sistema solar i la Terra. Processos de formació i evolució dels astres. 
o Origen de la vida a la Terra. Condicions necessàries per a la vida. 
 

 Ciència, salut i estils de vida 
o Salut i malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses.  
o Malalties causades per microorganismes. Les epidèmies en la història i en 

l’actualitat. El descobriment dels antibiòtics. 
o Causes, prevenció i tractament del càncer, la diabetis, les malalties cardiovasculars i 

les mentals.  
o Mecanismes de defensa del cos humà. Funcionament i importància de les vacunes. 
o Hàbits, mesures preventives i estils de vida per a una vida saludable. Principals tipus 

de medicaments. Prospectes i etiquetatge. 
o Substàncies addictives i efectes sobre la salut. Efectes humans i socials. 

 
 Desenvolupament humà i desenvolupament sostenible 
o Principals problemes mediambientals (causes, factors que els intensifiquen i mesures 

correctores). Canvi climàtic. Acords internacionals. 
o Implicacions socials de la sobreexplotació de recursos naturals, contaminació, 

desertificació, pèrdua de biodiversitat i tractament de residus. 
o Dades mediambientals: índex de contaminació, climogrames, nivell del mar. 
o Fonts d’energia no contaminants actuals i futures. Energies renovables. La pila de 

combustible. 
o Gestió sostenible dels recursos de la Terra.  
 

 Materials, objectes i tecnologies 
o Innovació en materials al llarg de la història, com ceràmica, metalls, polímers, 

biomaterials i nanomaterials. Influència en el desenvolupament de la humanitat. 
o Aplicacions dels nous materials en camps com l’electricitat, l’electrònica, els teixits, el 

transport, l’alimentació, la construcció i la medicina. 
o Matèries primeres. Mètodes d’obtenció, i repercussions socials i mediambientals. 
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Criteris d’avaluació 
 
1. Valorar textos de temàtica científica, tenint en compte la finalitat del text, les dades i 

evidències aportades i la fonamentació científica.  
2. Presentar informació sobre un tema científic després de fer una recerca, fent servir 

diverses fonts, incloent Internet, avaluar científicament les dades obtingudes i 
seleccionar les més adequades. 

3. Identificar els trets característics dels processos implicats en l’elaboració i validació del 
coneixement científic, a partir de casos històrics i de l’anàlisi de publicacions de temàtica 
científica. 

4. Diferenciar les explicacions basades en arguments científics de les basades en creences 
en els casos de l’origen de l’Univers i la Terra, i l’origen i evolució dels éssers vius. 

5. Conèixer les teories sobre l’origen de l’Univers, i en particular el Big Bang. 
6. Descriure l’organització de l’Univers i les agrupacions d’estrelles i planetes.  
7. Descriure l’evolució de les estrelles i relacionar-la amb la gènesi dels elements. 
8. Explicar les condicions necessàries per a la vida en altres planetes. 
9. Explicar el concepte de malaltia, diferenciar malalties infeccioses i no infeccioses i 

explicar-ne les causes, la prevenció i el tractament de les més comunes.  
10. Valorar la importància de la higiene personal, els hàbits saludables, les mesures 

preventives per evitar contagis i els controls mèdics periòdics.  
11. Identificar els mecanismes de defensa del cos humà i explicar-ne el funcionament. 
12. Utilitzar arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per justificar el risc del 

tabac, l’alcohol i altres drogues.  
13. Valorar els fets històrics més rellevants en la prevenció, detecció i tractament de les 

malalties.  
14. Identificar els principals problemes mediambientals i les seves causes i proposar 

mesures correctores o minimitzadores dels seus efectes sobre el medi ambient. 
15. Valorar les conseqüències actuals i futures de la sobreexplotació de recursos i els 

problemes causats per l’activitat humana. 
16. Interpretar dades mediambientals de diversos tipus i presentar-ne les conclusions. 
17. Justificar la necessitat de reduir el consum energètic i de buscar noves fonts d’energia 

menys contaminants. 
18. Argumentar els avantatges i inconvenients de les diferents fonts d’energia, renovables i 

no renovables. 
19. Explicar els procediments per obtenir hidrogen i el funcionament d’una pila de 

combustible. 
20. Descriure les conseqüències mediambientals dels principals tractats i protocols 

internacionals sobre la protecció del medi ambient. 
21. Cercar informació sobre materials, i relacionar-ne el descobriment o la fabricació amb el 

desenvolupament de la humanitat.  
22. Justificar la necessitat d’estalviar i reciclar materials per fabricar un determinat producte,  

a partir d’identificar les diferents matèries primeres, i de les repercussions socials i 
mediambientals de la seva obtenció. 

23. Conèixer les aplicacions dels nous materials en camps diversos. 
24. Analitzar la relació entre conflictes en diverses àrees del món i l’explotació de recursos 

naturals, en especial dels que tenen un gran valor econòmic i estratègic. 
25. Valorar les aportacions de la dona al coneixement científic. 
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Tecnologia  
 
Continguts comuns a tots els cursos 
 
Es planteja el bloc del procés tecnològic com a contingut comú a la resta de blocs (treball en 
paral·lel). Aquesta característica es repeteix a segon i tercer d’ESO. No és, per tant, un bloc 
de continguts específics, sinó que ha de marcar la forma de treball dels continguts 
desenvolupats a cada curs. 
 
Es planteja una complexitat creixent al llarg dels nivells, de manera que a tercer d’ESO 
l’alumnat ha de ser capaç de seguir el procés complet incloent el càlcul de costos, la 
viabilitat econòmica i tenir en compte criteris de sostenibilitat. 
 
La comunicació del procés es reflectirà a la memòria tècnica, que contindrà els elements 
visuals necessaris (taules, gràfics, imatges), així com la comunicació oral amb el suport de 
les eines digitals adients. Cal vetllar per l’ús correcte del llenguatge tècnic i la simbologia. 
 
El treball durant el desenvolupament dels projectes ha de plantejar-se de forma 
col·laborativa emprant la tecnologia digital que el permetin i compartint la creació de 
coneixement. 
 
 
Primer curs (matèria comuna) 
 
Continguts 
 
 El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs) (CC17, CC24, CC25)   
o El procés tecnològic. Les seves fases. 
o Anàlisi del problema a resoldre. 
o Recerca d’informació mitjançant eines digitals. 
o Disseny i desenvolupament d’idees per a la resolució de la situació problema. El 

projecte i la memòria. 
o Execució del projecte.  
o Avaluació del projecte. 
o Comunicació del projecte i del procés mitjançant aplicacions digitals. 

 
 Desenvolupament dels projectes tecnològics. L’organització del treball (CC17, 

CC24,CC25) 
o Definició de tecnologia. Funció i gestió de la tecnologia.  
o Definició de projecte tecnològic. 
o Desenvolupament d’un projecte tecnològic. El treball compartit en equip. Objectius de 

l’equip i organització col·laborativa. 
o Objectius de l’equip de treball. 
o Gestió de la comunicació. Presentació dels resultats. 
o Gestió de la informació i de la documentació. La memòria. 
o Aplicacions digitals per al desenvolupament de projectes tecnològics. 

 
 Disseny i construcció d’objectes (CC17, CC19, CC21, CC24) 
o Anàlisi d’objectes quotidians. Materials i formes. Funcionalitat i ergonomia. 
o Representació d’objectes: escales, acotacions i croquis. 
o Instruments de mesura bàsics. 
o Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de l’entorn tecnològic. Normes de 

seguretat. 
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o Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i 
tècniques. 

o Disseny i construcció d’un objecte senzill. 
o Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes.   

 
 Materials (CC17, CC19, CC23) 
o Propietats, usos i aplicacions dels materials bàsics: paper i fusta. 
o Propietats, usos i aplicacions dels diferents materials tècnics: metalls, plàstics, tèxtils 

i materials petris. 
o Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i reciclatge. 

 
Criteris d’avaluació 
 
1. Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats utilitzant 

aplicacions informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació. 
2. Utilitzar Internet de forma correcta per comunicar-se, cercar, descarregar, intercanviar i 

publicar informació, així com conèixer-ne el funcionament, l’estructura i la terminologia. 
3. Utilitzar aplicacions digitals col·laboratives per compartir les tasques realitzades i 

treballar en equip. 
4. Identificar i seguir de forma seqüenciada les fases del procés tecnològic en l’execució de 

projectes. 
5. Desenvolupar projectes tecnològics treballant de forma grupal tot respectant l’opinió dels 

companys i col·laborant en les tasques realitzades. 
6. Analitzar objectes quotidians indicant els materials que els componen, així com la seva 

funcionalitat i ergonomia. 
7. Representar objectes i interpretar plànols senzills a escala. 
8. Representar objectes en croquis i plànols i acotar-los seguint les normes 

estandarditzades. 
9. Emprar correctament els instruments de mesura bàsics triant els que són adequats en 

funció de la mesura a realitzar. 
10. Emprar correctament eines i màquines, observant les mesures de seguretat 

corresponents i triant les que són adequades en funció de l’operació a realitzar i el 
material sobre el que s’actua. 

11. Dissenyar i construir objectes senzills fent servir els materials i les eines adequades i 
emprant programari de disseny. 

12. Definir les propietats i aplicacions dels diferents materials bàsics i tècnics. 
13. Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels materials respecte de la sostenibilitat, 

evitant el malbaratament. 
14. Proposar mesures de reciclatge de materials incloses en la construcció d’objectes. 
 
 
Segon curs (matèria comuna) 
 
Continguts 
 
 El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs) (CC17, CC24, CC25)  
o Planificació de l’execució del producte tecnològic. 
o Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents materials, eines i 

tècniques. 
o Redacció estructurada de la memòria tècnica del procés mitjançant eines digitals 

emprant el llenguatge tecnològic adequat i incloent-hi taules, gràfics i altres elements 
visuals. 

o Representacions en sistema dièdric dels plànols. 
o Comunicació del projecte i del procés emprant mitjans digitals.  
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 Electricitat (CC19, CC20, CC22, CC24, CC25) 
o Elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia: generadors, conductors, receptors 

i aparells de comandament i elements de protecció. 
o Corrent altern i continu. Efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment i 

magnetisme. 
o Magnituds elèctriques bàsiques en un circuit. Tensió elèctrica, intensitat i resistència. 

Relacions entre les tres magnituds.  
o Característiques bàsiques dels receptors elèctrics. Els motors elèctrics. 
o Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills.  
o Processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia. Energies 

renovables i no renovables. Energia elèctrica i sostenibilitat.  
o Anàlisi i disseny de circuits elèctrics amb el suport d’aplicacions digitals de simulació. 

 
 Processos i transformacions tecnològiques de la vida quotidiana (CC17, CC21, CC23, 

CC25) 
o Obtenció de matèries primeres. Transformació industrial en productes elaborats.  
o Tècniques utilitzades en el procés de transformació. La fabricació digital. 
o Anàlisi d’un procés industrial proper. 
o Similituds i diferències entre processos tecnològics. 
o Accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, etiquetatge, 

manipulació i transport. Màrqueting i promoció. 
o L’empresa virtual i la seva presència a Internet. 

 
 Llenguatges de programació (CC24, CC25) 
o Anàlisi de problemes mitjançant algorismes. 
o Concepte de programa informàtic. 
o Els llenguatges de programació i els seus tipus. 
o Estructura d’un programa. 
o El flux de programa. 
o Disseny i realització de programes simples amb llenguatges visuals.  

 
Criteris d’avaluació 
 
1. Comunicar els projectes realitzats utilitzant mitjans digitals, emprant el llenguatge 

tecnològic adequat i incloent-hi diferents elements visuals (taules, gràfics, imatges). 
2. Representar objectes en sistema dièdric i acotar-los seguint les normes 

estandarditzades. 
3. Seleccionar, gestionar i tractar la informació d’Internet de forma correcta per tal de 

generar nou coneixement. 
4. Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves 

aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics tant 
amb components com mitjançant l’ús de simuladors. 

5. Integrar circuits de baixa tensió a objectes de construcció pròpia. 
6. Descriure el procés de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia i el 

procés d’obtenció de moviment a partir de l’electricitat. Valorar la necessitat d’un consum 
raonat d’energia a la vida quotidiana i la utilització d’estratègies adequades per 
aconseguir-ho. 

7. Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques i 
realitzar mesures de forma experimental i mitjançant simuladors. 

8. Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades a 
les matèries primeres fins a convertir-se en productes elaborats i posats a l’abast del 
consumidor. Analitzar el procés industrial d’un producte característic de la zona. 

9. Analitzar els processos de fabricació relacionats amb l’aplicació de tecnologies digitals, 
específicament amb la impressió en 3D. 

10. Comprendre el funcionament de les empreses virtuals i el seu model de negoci. 
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11. Valorar la necessitat d’una compra i un consum responsable dels productes. 
12. Representar problemes simples mitjançant algorismes. 
13. Dissenyar programes simples seguint estructures clares. 
 
 
Tercer curs (matèria comuna) 
 
Continguts 
 
 El procés tecnològic (contingut comú a tots els blocs) (CC17, CC19, CC24, CC25)  
o Planificació completa del procés tecnològic. 
o Càlcul de costos mitjançant fulls de càlcul. 
o Disseny de proves per avaluar el producte tecnològic realitzat. 
o Pla de comercialització del producte tecnològic realitzat. 
o Valoració de la sostenibilitat del producte tecnològic realitzat. 
o Presentació final del projecte fent ús d’eines multimèdia i programari específic: 

simuladors, material interactiu, programari de disseny assistit per ordinador (DAO). 
 Estructures (CC17, CC24, CC25) 
o Funció i característiques d’una estructura. 
o Tipus d’estructures. 
o Tipus d’esforços resistents. 
o Elements i esforços estructurals d’objectes quotidians i construccions simples. 
o Anàlisi d’esforços i estabilitat d’estructures mitjançant aplicacions digitals. 
o Disseny, construcció i avaluació d’estructures simples. 

 Màquines i mecanismes (CC17, CC18, CC19, CC20, CC21) 
o Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples. 
o Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i alternatius i el seu impacte en 

el medi. 
o Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció en 

diferents màquines. 
o Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions digitals. 
o Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb mecanismes i associacions 

de mecanismes. 
 Les comunicacions (CC17, CC20,CC25) 
o Comunicacions amb fil i sense: telefonia, ràdio, televisió, ordinadors i sistemes de 

posicionament global. 
o Comunicacions analògiques i digitals. 
o Xarxes de comunicació de dades: tipologia i protocols. 
o L’electrònica i l’evolució de les comunicacions. 

 Programació d’aplicacions (CC24, CC25) 
o Constants i variables. 
o Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació. 
o Funcions. 
o Estructura condicional. 
o Estructures de repetició. 
o Tècniques de depuració de programes. 
o Realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles. 

 
Criteris d’avaluació 
 
1. Utilitzar fulls de càlcul per estimar el cost dels projectes desenvolupats i dissenyar-ne el 

pla de comercialització, així com valorar-ne la sostenibilitat. 
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2. Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una 
solució correcta tenint en compte criteris d’estalvi de recursos i respecte pel medi 
ambient, tot seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials. 

3. Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 
4. Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic. 
5. Definir els diferents tipus d’estructures i identificar-les en objectes d’ús quotidià, indicant 

els tipus d’esforços a què estan sotmeses. 
6. Emprar simuladors per analitzar l’estabilitat d’estructures simples i analitzar els esforços 

a què estan sotmeses. 
7. Dissenyar i construir estructures que formin part d’un projecte tecnològic, tenint en 

compte aspectes dels materials: rigidesa, lleugeresa, flexibilitat. 
8. Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de diferents màquines. 

Cercar estratègies d’estalvi energètic. 
9. Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents mecanismes de 

transmissió i transformació del moviment a partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests 
mecanismes en diferents màquines. 

10. Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que realitzen una funció 
determinada dins d’un projecte tecnològic. 

11. Analitzar mecanismes i sistemes de mecanismes mitjançant l’ús de simuladors digitals. 
12. Conèixer el funcionament bàsic dels principals tipus de comunicació a distància i 

reflexionar sobre el seu ús i abús. 
13. Analitzar l’impacte de l’electrònica en l’evolució dels sistemes de comunicació. 
14. Definir i identificar els diferents components d’un programa informàtic. 
15. Dissenyar programes informàtics simples aplicables a necessitats concretes del seu 

entorn immediat. 
16. Realitzar programes informàtics simples aplicant estructures de programació que 

incloguin operadors, estructures condicionals i estructures de repetició. 
 
 
Quart curs (matèria optativa) 
 
Continguts 
 
 L’habitatge 
o Elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació, característiques 

bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. 
o Protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la compra o lloguer, condicions 

d’habitabilitat, accés als serveis. 
o Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la simbologia 

corresponent i el reconeixement de la normativa de seguretat. Identificació del cost 
dels serveis bàsics. 

o Tècniques bàsiques i materials de manteniment i reparació d’un habitatge.  
Tècniques de manteniment i reparació en situacions concretes. Avantatges de la 
utilització de nous materials als habitatges. Mesures de seguretat a l’habitatge. 

o Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica i 
domòtica. 

 Comunicacions 
o Elements i dispositius de comunicació amb fils i sense: connexions i intercanvi 

d’informació. 
o Tipologia de xarxes de comunicació. 

 Electrònica, pneumàtica i hidràulica 
o Circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent-ne els components 

bàsics, la simbologia i el funcionament. Realització de càlculs. 
o Àlgebra de Boole i portes lògiques. 



Currículum educació secundària obligatòria                Àmbit cientificotecnològic  

Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 – 28.8.2015  51  

o Aplicacions de l’electrònica a processos tècnics i aparells. 
o Components dels sistemes pneumàtic i hidràulic, reconeixent-ne la simbologia i els 

principis de funcionament. 
o Pneumàtica i hidràulica aplicada a la indústria i altres entorns tècnics. 
o Simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar circuits 

pneumàtics i hidràulics. 
o Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o realitzin una 

funció determinada. 
 Control i automatització 
o Elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament. 
o Sistemes automàtics: components i funcionament. 
o Tecnologia de control en les instal·lacions dels habitatges i en la indústria. 
o Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. L’ordinador com a 

element de programació i control. 
o Simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i fer-

ne el disseny. 
o Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. Elements 

mecànics i elèctrics necessaris per al seu moviment. 
o Disseny, construcció i programació de robots. 
o Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic al 

llarg de la història. 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Comprendre el procés d’accés i les característiques bàsiques dels habitatges. 

Reconèixer i valorar l’evolució tecnològica als habitatges. 
2. Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per tal de 

comprendre’n el funcionament, el cost de la seva utilització, així com les mesures de 
seguretat a tenir en compte. 

3. Realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d’un exemple real. 
4. Proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització 

aplicada a casos reals o simulats. 
5. Descriure les característiques dels diferents tipus de comunicació entre dispositius. 
6. Descriure el funcionament de xarxes de comunicació i treballar com a usuaris en xarxes 

locals. 
7. Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills. 
8. Realitzar operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole, relacionant plantejaments 

lògics amb processos tècnics i resoldre problemes tecnològics senzills mitjançant portes 
lògiques. 

9. Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i identificar-ne 
les aplicacions en sistemes de l’entorn. 

10. Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que 
compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors. 

11. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el 
funcionament i les aplicacions. 

12. Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques 
adequades per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians. 

13. Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies 
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició en 
públic i amb suport multimèdia. 

14. Relacionar els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el procés 
de producció: aplicació de la informàtica i substitució d’eines per la robòtica amb 
disminució de riscos i millora de l’eficàcia. 
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TIC (informàtica) (matèria optativa de 4t) 
 
Introducció 
 
Tot i que la competència digital és una competència transversal a tots els àmbits, i com a tal 
es treballa des de totes les matèries, és des de les TIC (informàtica) que s’hi aprofundeix 
més. Els continguts plantejats permeten treballar de forma avançada totes les dimensions de 
les competències digitals. Igualment, les competències de la dimensió objectes i sistemes 
tecnològics de la vida quotidiana, de l’àmbit cientificotecnològic, també es relacionen 
especialment amb aquesta matèria, tot i que aquests no han de ser els únics referents per 
aconseguir l’assoliment d’aquestes competències. 
 
Les TIC (informàtica) han de permetre l’aprofundiment en els continguts tractats en les 
diferents matèries de primer a tercer i, a més a més, han de proporcionar destreses i 
habilitats generals en aquest àmbit perquè els alumnes puguin desenvolupar-se plenament 
com a ciutadans de la societat del coneixement. 
 
Els continguts es relacionen amb les competències de l’àmbit cientificotecnològic pròpies de 
la tecnologia. És en aquest sentit que l’orientació de la matèria ha de permetre resoldre 
problemes i situacions reals mitjançant l’ús de la informàtica i anar més enllà de 
l’aprenentatge en l’ús d’aplicacions informàtiques específiques, sobretot tenint en compte els 
canvis continus que es produeixen en les tecnologies digitals. 
 
L’assoliment de les competències d’aquesta matèria impliquen un aprenentatge en què els 
alumnes hagin d’experimentar, cercar, aplicar i provar per trobar la solució més adequada al 
problema que cal resoldre. Aquesta forma de treball s’aplica tant a la producció d’objectes 
digitals com al coneixement de les característiques de productes existents i el seu ús. Tot 
aquest treball ha de trobar-se en un context en què s’estimuli la creativitat i el pensament 
crític, especialment en els continguts relacionats amb la programació i la generació de 
productes digitals (creacions multimèdia). És per això que la integració de tots els continguts 
plantejats en un projecte és la metodologia de treball de la matèria més adequada, que 
introdueixi conceptes d’emprenedoria i de comercialització de produccions digitals. 
 
Finalment, els aspectes de seguretat a la xarxa, ús responsable, propietat intel·lectual, 
identitat digital i protecció de la intimitat, també són objecte d’una especial atenció. 
 
Les competències i els continguts clau vinculats a aquesta matèria van més enllà de les 
competències de l’àmbit digital, per això s’ha optat per no fer explícits els continguts clau 
vinculats a aquesta matèria optativa. 
 
Objectius 
 
1. Definir i gestionar els diferents tipus de sistemes operatius. 
2. Dissenyar documents de text, fulls de càlcul i bases de dades que incorporin opcions 

avançades de funcionalitat i que permetin generar produccions amb elements diversos. 
3. Capturar, editar i realitzar muntatges de fotografies, vídeo i àudio. 
4. Crear continguts multimèdia amb la integració de diferents elements. 
5. Desenvolupar continguts per a Internet que incorporin recursos multimèdia i aplicant 

estàndards d’accessibilitat. 
6. Treballar com a usuaris en xarxes locals i compartir-hi dispositius de forma efectiva. 
7. Respectar el dret a la intimitat a la xarxa, la propietat intel·lectual de les creacions digitals 

i tenir cura de la pròpia identitat digital i la dels altres. 
8. Realitzar programes simples definits per a diferents dispositius i aplicats a la resolució de 

problemes de l’entorn immediat.  
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Continguts 
 
 Sistemes operatius 
o Tipologia i característiques dels sistemes operatius. 
o Gestió de programari de propòsit general: instal·lació, desinstal·lació i optimització. 

 
 Organització, disseny i producció d’informació digital 

o Creació i disseny de documents de text i de fulls de càlcul que incloguin opcions 
avançades de funcionalitat. 

o Creació i gestió de bases de dades: consulta, organització i generació de documents. 
o Tècniques d’imatge física a través de perifèrics d’entrada. 
o 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 i alteració dels paràmetres de les fotografies digitals. 

o Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Formats d’emmagatzematge. 
o Continguts multimèdia creats amb aplicacions informàtiques. Publicació i difusió de 

continguts. 
o Elements multimèdia en estructures hipertextuals. 
o Presentacions amb elements multimèdia. 
o Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicacions. 
o Valoració de l’accessibilitat de la informació. 

 
 Xarxes de comunicació 

o Xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i permisos. Identificació 
de recursos compartits. 

o Connexions sense fil i intercanvi d’informació entre dispositius mòbils. 
o Informació i comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l’entorn 

social: comunitats virtuals, globalització, interacció a Internet, xarxes socials. 
o Mesures de seguretat en l’ús d’Internet i de les xarxes socials, amb atenció a la 

dimensió de gènere. 
o Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació. 
o Hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els entorns 

virtuals. 
o Hàbits orientats a l’ús responsable de la xarxa. 
o Canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, música, vídeo, ràdio, TV. 

Accés i descàrrega. Modalitats d’intercanvi. 
 
 Programació d’aplicacions 

o Tipologies de llenguatges de programació. 
o Estructures de programació comunes: condicionals i repeticions. 
o Funcions d’integració a programes. 
o Disseny i realització de programes per a diferents dispositius: fixos i mòbils. 

 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Descriure els diferents tipus de sistemes operatius i gestionar el programari de caràcter 

genèric. 
2. Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges 

generades per ordinador. 
3. Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar-ne el format. 
4. Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio. 
5. Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una 

aplicació multimèdia. 
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6. Dissenyar i elaborar presentacions destinades a donar suport el discurs verbal en 
l’exposició d’idees i projectes, integrant elements multimèdia. 

7. Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, incorporant recursos multimèdia i 
aplicant estàndards d’accessibilitat. 

8. Treballar com a usuaris en xarxes locals. Instal·lar aplicacions i compartir documents. 
9. Connectar dispositius sense fil a la xarxa. 
10. Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs, adoptant 

actituds i conductes adequades, amb respecte a la privacitat i als drets d’imatge de les 
persones. 

11. Participar en accions orientades a estimular l’ús responsable de les tecnologies. 
12. Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant la legislació de 

propietat intel·lectual. 
13. Realitzar programes simples per a diferents tipus de dispositius que integrin diverses 

funcions i aplicats a resoldre una necessitat de l’entorn immediat. 
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Tecnologia i TIC (informàtica) (matèria compactada a 4t) 
 
Introducció 
 
La matèria compactada de tecnologia i TIC (informàtica) inclou els continguts de les dues 
matèries i es beneficia de la seva afinitat i complementarietat, la qual cosa permet 
organitzar-la i desenvolupar-la de manera integrada. El fet que la tecnologia s’hagi  cursat  
de primer a tercer d’ESO i que el currículum consideri les TIC de manera transversal, 
possibilita l’enfocament integrador i globalitzat de les dues matèries. És, per tant, una 
matèria que afegeix valor als continguts de tecnologia, perquè els complementa amb els de 
les TIC (informàtica), i afegeix valor a les TIC, perquè permet la seva aplicació a casos 
concrets.  
 
Amb aquesta matèria també es pretén apropar els aspectes més conceptuals de la 
tecnologia als interessos dels joves i donar una mirada més àmplia a la tecnologia i els seus 
usos més actuals. 
 
 
Continguts 
 
 L’habitatge 
o Elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació, característiques 

bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. 
o Protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la compra o lloguer, condicions 

d’habitabilitat, accés als serveis. 
o Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la simbologia 

corresponent i el reconeixement de la normativa de seguretat. Identificació del cost 
dels serveis bàsics. 

o Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica i 
domòtica. 

o Càlculs de consums energètics i estalvis d’energia i aigua mitjançant el full de càlcul. 
 

 Dispositius de comunicació i xarxes 
o Elements i dispositius de comunicació amb fils i sense: connexions i intercanvi 

d’informació. 
o Tipologia de xarxes de comunicació. 
o Xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i permisos. Identificació 

de recursos compartits. 
o Informació i comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l’entorn 

social: comunitats virtuals, globalització, interacció a Internet, xarxes socials. 
o Mesures de seguretat en l’ús d’Internet i de les xarxes socials, amb atenció a la 

dimensió de gènere. 
o Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació. 
o Hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els entorns 

virtuals. 
o Hàbits orientats a l’ús responsable de les xarxes. 
o Canals de distribució dels continguts multimèdia: imatge, música, vídeo, ràdio, TV. 

Accés i descàrrega. Modalitats d’intercanvi. 
 

 Sistemes operatius i programació d’aplicacions 
o Tipologia i característiques dels sistemes operatius. 
o Gestió de programari de propòsit general: instal·lació, desinstal·lació i optimització. 
o Programació d’aplicacions. 
o Tipologies de llenguatges de programació. 
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o Estructures de programació comunes: condicionals i repeticions. 
o Funcions d’integració a programes. 
o Disseny i realització de programes per a diferents dispositius: fixos i mòbils. 

 
 Electrònica, pneumàtica i hidràulica 
o Circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent-ne els components 

bàsics, la simbologia i el funcionament. Realització de càlculs. 
o Àlgebra de Boole i portes lògiques. 
o Aplicacions de l’electrònica a processos tècnics i aparells. 
o Components dels sistemes pneumàtic i hidràulic, reconeixent-ne la simbologia i els 

principis de funcionament. 
o Pneumàtica i hidràulica aplicada a la indústria i altres entorns tècnics. 
o Simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar circuits 

pneumàtics i hidràulics. 
o Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o realitzin una 

funció determinada. 
 

 Control i automatització 
o Elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament. 
o Sistemes automàtics: components i funcionament. 
o Tecnologia de control en les instal·lacions dels habitatges i en la indústria. 
o Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. L’ordinador com a 

element de programació i control. 
o Simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i fer-

ne el disseny. 
o Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. Elements 

mecànics i elèctrics necessaris per al seu moviment. 
o Disseny, construcció i programació de robots i dispositius automàtics. 
o Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic al 

llarg de la història. 
 

 Creacions multimèdia 
o Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Formats d’emmagatzematge. 
o Ús de bases de dades senzilles per consultar dades i organitzar la informació. 
o Tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació. 
o Continguts multimèdia creats amb aplicacions informàtiques. Publicació i difusió de 

continguts. 
o Elements multimèdia en estructures hipertextuals. 
o Presentacions amb elements multimèdia. 
o Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicacions. 
o Valoració de l’accessibilitat de la informació. 
o Valoració de la propietat i la distribució del programari i de la informació. 
o Hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en els entorns 

virtuals. 
 

 
Criteris d’avaluació 
 
1. Comprendre el procés d’accés i les característiques bàsiques dels habitatges. 

Reconeixement i valoració de l’evolució tecnològica als habitatges. 
2. Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per 

comprendre’n el funcionament, el cost de la seva utilització, així com les mesures de 
seguretat a tenir en compte. 

3. Proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització 
aplicada a casos reals o simulats i fer els càlculs corresponents. 
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4. Descriure les característiques dels diferents tipus de comunicació entre dispositius. 
5. Descriure el funcionament de xarxes de comunicació i treballar com a usuaris en xarxes 

locals. 
6. Desenvolupar continguts per a la xarxa Internet, incorporant recursos multimèdia i 

aplicant estàndards d’accessibilitat. 
7. Participar en comunitats virtuals, interactuant de forma activa en les webs, adoptant 

actituds i conductes adequades, amb respecte a la privacitat i als drets d’imatge de les 
persones. 

8. Participar en accions orientades a estimular l’ús responsable de les tecnologies. 
9. Identificar els models de distribució de continguts a Internet, respectant la legislació de 

propietat intel·lectual. 
10. Descriure els diferents tipus de sistemes operatius i gestionar el programari de caràcter 

genèric.  
11. Realitzar programes simples per a diferents tipus de dispositius que integrin diverses 

funcions i aplicats a resoldre una necessitat de l’entorn immediat. 
12. Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills. 
13. Realitzar operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole, relacionant plantejaments 

lògics amb processos tècnics i resoldre problemes tecnològics senzills mitjançant portes 
lògiques. 

14. Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i identificar-ne 
les aplicacions en sistemes de l’entorn. 

15. Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que 
compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors. 

16. Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el  
funcionament i les aplicacions. 

17. Dissenyar i construir sistemes automàtics o robots utilitzant les eines informàtiques 
adequades per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians. 

18. Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies 
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició en 
públic i amb suport multimèdia. 

19. Relacionar els factors que poden permetre que les tecnologies digitals millorin el procés 
de producció: aplicació de la informàtica i substitució d’eines per la robòtica, amb 
disminució de riscos i millora de l’eficàcia. 

20. Aplicar tècniques d’edició digital a imatges fotogràfiques i diferenciar-les de les imatges 
generades per ordinador. 

21. Realitzar fotografies en format digital, editar-les i modificar-ne el format. 
22. Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio. 
23. Gestionar els arxius digitals mitjançant una base de dades. 
24. Integrar diferents elements (text, imatge, so) en un mateix contingut a través d’una 

aplicació multimèdia. 
25. Dissenyar i elaborar presentacions destinades a donar suport al discurs verbal en 

l’exposició d’idees i projectes, integrant elements multimèdia.  
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ÀMBIT SOCIAL 
 

CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA (matèria comuna) 
CULTURA CLÀSSICA (matèria optativa) 
ECONOMIA (matèria optativa de 4t) 
EMPRENEDORIA (matèria optativa de 1r a 3r i matèria optativa de 4t) 
ECONOMIA I EMPRENEDORIA (matèria compactada de 4t) 

 
 
 
CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA (matèria comuna) 
 
COMPETÈNCIES DE LA MATÈRIA 
 
Les competències bàsiques de la matèria de ciències socials: geografia i història es 
refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes analitzar fets i situacions a partir 
de l’aplicació dels coneixements i de les metodologies que proporciona la matèria. Ser 
competent en aquesta matèria implica que els nois i noies han adquirit les eines necessàries 
per entendre el món i per esdevenir persones capaces d’intervenir activament i crítica en la 
societat plural, diversa i en canvi. Suposa disposar d’uns coneixements que són útils en la 
mesura que permeten la construcció de conceptes i procediments, i la seva transferència per 
interpretar problemes a diferents escales espacials i temporals i, alhora, per situar-se en el 
món i desenvolupar una consciència ciutadana que els permeti intervenir en un futur en la 
vida laboral, social, cívica i política. En la comprensió dels fenòmens socials que requereix la 
societat del coneixement esdevenen determinants les destreses d’obtenció i tractament de la 
informació facilitada per les xarxes i els entorns digitals.   
 
Aquestes competències comporten plantejar-se quins coneixements han de tenir els 
estudiants d’ESO perquè puguin utilitzar-los com a ciutadans. Les competències avaluen la 
capacitat de recordar coneixements factuals, el grau d’assimilació de diferents tipus de 
continguts i la capacitat d’interrelacionar-los en situacions i contextos nous, amb fonament 
científic. 
 
S’han identificat quatre grups de competències que corresponen a quatre dimensions de les 
ciències socials: dimensió històrica, dimensió geogràfica, dimensió cultural i artística i 
dimensió ciutadana. Aquestes dimensions s’han fet atenent a criteris epistemològics, de 
funcionalitat didàctica i d’intencionalitat educativa. Les ciències socials no disposen d’una 
referència disciplinària única, si bé tradicionalment per a l’etapa obligatòria s’han considerat 
especialment rellevants els coneixements que proporcionen la geografia i la història. Cal 
afegir, a més, els continguts d’altres ciències socials, com la demografia, la sociologia, la 
història de l’art o l’economia, que han de ser usats en la mesura que proporcionen llum per 
entendre el món i contribuir de manera responsable i crítica a la seva millora. D’altra banda, 
en alguns casos les disciplines no són suficients per avançar en l’assoliment de les 
competències que tenen una dimensió més personal i social com, per exemple, les que 
estan lligades a l’exercici responsable i crític de l’autonomia personal o a la participació 
activa en la societat, les quals d’altra banda no són alienes als objectius de les ciències 
socials. 
 
La dimensió històrica fa referència a coneixements que ajuden l’alumne a desenvolupar la 
consciència històrica pròpia i d’identitat col·lectiva que li permeti construir la seva historicitat, 
com a conseqüència de la comprensió de les relacions entre passat, present i futur. La 
dimensió geogràfica permet que l’alumne s’apropiï dels espais i medis on desenvolupa la 
seva vida quotidiana, els apreciï i s’hi identifiqui territorialment i culturalment. La dimensió 
cultural i artística implica desenvolupar una mirada intercultural, crítica i oberta, per 
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interpretar i gaudir del fet artístic i cultural. Finalment, la dimensió ciutadana recull les 
competències que afavoreixen la construcció del compromís personal i les habilitats 
necessàries que contribueixin a l’assoliment d’una societat més lliure, justa, equitativa i 
cohesionada.  
 
Per a la matèria de les ciències socials: geografia i història s’han establert trenta continguts 
clau (CC) que es distribueixen en funció de la seva relació amb cada competència. També 
es relacionen continguts clau de l’àmbit digital (CCD). 
 
 
Dimensió històrica 
 
Els aprenentatges vinculats a la dimensió històrica comporten conèixer i comprendre 
críticament el temps passat per entendre el temps present i així constatar que el món en què 
vivim s’ha configurat a partir de les accions de les generacions que ens han precedit. De la 
mateixa manera, els homes i les dones d’avui han de prendre consciència que les seves 
actuacions condicionaran el món que heretaran les generacions futures.  
 
Les competències d’aquesta dimensió tenen com a finalitat el desenvolupament del 
pensament i la consciència històrica en l’alumnat mitjançant les capacitats que possibiliten 
donar sentit al passat i comprendre els fets i els fenòmens històrics, situar-se en el present i 
prendre decisions de futur.  
 
El conjunt de les competències de la dimensió històrica es vincula amb: 

 El coneixement científic de la història i d’altres ciències socials, que tenen per 
objectiu l’estudi de les societats del passat a partir de l’ús i l’anàlisi crítica de fonts 
primàries i secundàries, i la presa de decisions vers el futur.  

 La situació dels esdeveniments en el temps i un marc que els expliqui des d'una 
perspectiva dinàmica.  

 Les habilitats intel·lectuals pròpies del pensament abstracte i formal, com 
l’observació, la comprensió, l’anàlisi, la síntesi, l’argumentació, la interpretació i la 
valoració sobre les estructures i els processos dels diversos entorns socials.  

 La participació en la vida democràtica d’un país, amb la conscienciació que això 
suposa en la transformació i la millora de la pròpia societat. 

 La formació del propi pensament, la consciència històrica i la construcció de la pròpia 
identitat. 

 La preservació de les memòries plurals dels protagonistes del passat, i de totes 
aquelles evidències que faciliten comprendre millor com eren, com vivien, com 
pensaven els homes i les dones que ens han precedit en el temps i han tingut un 
paper en la construcció del present.  
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Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics 
per comprendre’n la causalitat històrica 

 
Aquesta competència es proposa que els alumnes comprenguin l’evolució de la humanitat 
com un procés que no ha estat lineal. És important que els alumnes descobreixin, en 
aquesta evolució, els moments clau que han significat un canvi en les formes de vida i 
expliquin les raons que els han provocat, així com les conseqüències que han tingut per a la 
vida de les persones en les diferents etapes històriques. D’aquesta manera desenvoluparan 
un pensament històric que els permetrà explicar que l’evolució històrica no és el resultat de 
forces inevitables i desconegudes.  
 
Per desenvolupar aquesta competència els estudiants han de tenir un coneixement bàsic 
dels fets històrics (polítics, socials, econòmics i culturals), la seva cronologia i periodificació, 
la seva interpretació i la relació entre fets i època històrica, tot tenint en compte els elements 
de continuïtat i canvi. Aquests coneixements han de poder explicar de manera 
contextualitzada les etapes i els fets històrics més rellevants.  
 
La diversitat de dispositius en el món actual permet l’accés a les dades històriques i la 
producció de documents en formats diversos. Des de la utilització d’aplicacions ja existents 
fins a la pràctica habitual amb entorns digitals, les possibilitats són molt diverses.  
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
1.1. Analitzar l’evolució d’un 
fet o fenomen i situar-lo 
cronològicament, per 
comprendre’n les causes i les 
conseqüències. 

 1.2. Analitzar l’evolució d’un 
fet o fenomen al llarg del 
temps, contextualitzar-lo en 
l’àmbit polític, social, 
econòmic i cultural, per 
entendre’n la multiplicitat de 
causes i conseqüències. 

 1.3. Interpretar els canvis i les 
continuïtats dels fets i 
fenòmens històrics, 
contextualitzar-los, establir 
relacions de simultaneïtat 
entre diferents territoris, per 
comprendre’n la 
multicausalitat històrica. 

 
Continguts clau 
 
CC3. Cronologia i temps històric. Situació en el temps i en l’espai dels fets històrics 

rellevants. Periodització convencional. Formes de comptar el temps d’altres cultures. 
CC4. Coneixements històrics temporals: canvi, continuïtat, sincronia, diacronia, successió, 

simultaneïtat, causalitat... 
CC6. Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia històrica. 
CC8. Caracterització de les societats del passat. Elements de canvi i continuïtat entre 

etapes històriques. Arrels històriques de la contemporaneïtat.  
CC9. El passat i el present de Catalunya en el context d’Espanya i d’Europa. 
CC11. Les dones en la història i en les societats actuals. 
CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament de 

dades numèriques. 
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Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la 
formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat 

 
Aquesta competència es fonamenta en el coneixement, l’ús i la interpretació de les diverses 
fonts (escrites, materials, visuals, orals...), i incideix en el coneixement i l’ús correcte del 
vocabulari específic. Fa referència a la metodologia de treball de la història com a ciència. 
 
Actualment el món digital permet als alumnes accedir a moltes d’aquestes fonts, però 
exigeix també la capacitat crítica per seleccionar-les, comprendre-les, interpretar-les, 
contrastar-les i validar-les.  
 
Caldrà aplicar els procediments d’indagació i recerca històrica per interpretar el passat, 
analitzar el present i prendre decisions de futur com a ciutadans democràtics. Això permetria 
establir unes gradacions relacionades amb el procés que es podria sintetitzar en: fer-se 
preguntes pertinents, formular hipòtesis i objectius; planificar la recerca; cercar, seleccionar i 
analitzar les fonts amb relació a l’objectiu de la recerca; contrastar i elaborar la informació; 
establir conclusions, formular interpretacions i comunicar els resultats. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
2.1. Formular-se una 
pregunta sobre un fet o 
fenomen històric i analitzar 
algunes fonts ─de manera 
pautada─ per donar-hi 
resposta. 

 2.2. Formular-se preguntes i 
plantejar hipòtesis sobre un 
fet o fenomen històric i 
analitzar fonts de diferent 
tipologia ─de manera 
pautada─ per construir una 
explicació històrica. 

 2.3. Plantejar-se preguntes i 
hipòtesis sobre un fet o 
fenomen històric i seleccionar 
i analitzar diferents fonts per 
interpretar el passat. 
 
 

 
Continguts clau 
 
CC1. Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i 

argumentació, i vocabulari propi. 
CC5. Fonts primàries i secundàries. Fiabilitat i idoneïtat de les fonts. Interpretació i contrast 

de les fonts històriques. Els arxius. 
CC6. Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia històrica. 
CC7. La memòria històrica. L’intercanvi generacional. Memòria i història. 
CC10. Models d’interpretació geogràfics i dels fets històrics, i les problemàtiques i fenòmens 

socials.  
CC13. Anàlisi d’imatges com a fonts històriques, referents estètics i interpretacions de la 

realitat. Ús i descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i audiovisuals. 
 
 
Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre 
que el futur és fruit de les decisions i accions actuals 

 
Tot fet històric actual té les seves arrels en un passat recent i llunyà que condiciona el 
present i el futur a curt i llarg termini. Aquesta competència permet a l’alumnat ubicar-se en 
el present, i llegir-lo i interpretar-lo tenint en compte els antecedents més immediats. 
 
La cerca i selecció d’informació requereix l’ús d’aplicacions i fonts combinades, especialment 
a Internet i des de formats diversos: text, àudio, imatges, vídeo, mapes... Aquesta selecció 
s’ha d’acompanyar d’un procés crític de transformació de la informació adaptada al 
llenguatge i el nivell de l’alumnat.  
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Els alumnes hauran d’establir relacions entre el present, el passat i el futur, en la mesura 
que el passat facilita la comprensió del present, així com per entendre que el futur serà 
conseqüència de les decisions en el present. És fonamental que els alumnes comprenguin 
que el futur no està predeterminat ni decidit, i que la realitat present es pot canviar.  
 
En el desenvolupament d’aquesta competència pren importància l’estudi de la història 
contemporània, ja que per comprendre les arrels dels fets, fenòmens i problemes socials de 
l’actualitat cal remuntar-se a la fi de l’Antic Règim. Aquesta idea és especialment rellevant 
per a la formació de la ciutadania, atès que tots els nois i noies que acaben l’educació 
secundària obligatòria molt aviat podran exercir el seu dret a vot, i han de fer-ho de forma 
conscient, crítica i responsable. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
3.1. Explicar un àmbit de 
l’actualitat (polític, econòmic, 
social...) a partir de l’anàlisi 
històrica, per projectar què 
podria passar en el futur. 

 3.2. Interpretar el context 
actual a partir de l’anàlisi 
històrica, per fer propostes 
de futur raonades. 
 

 3.3. Interpretar la historicitat del 
present i analitzar les decisions 
que es prenen ara, per actuar 
sobre el futur. 

 
Continguts clau 
 
CC1. Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i 

argumentació, i vocabulari propi. 
CC6. Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia històrica. 
CC7. La memòria històrica. L’intercanvi generacional. Memòria i història. 
CC8. Caracterització de les societats del passat. Elements de canvi i continuïtat entre 

etapes històriques. Arrels històriques de la contemporaneïtat.  
CC9. El passat i el present de Catalunya en el context d’Espanya i d’Europa. 
CCD14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació. 
 
 
Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre 
la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics 

 
Aquesta competència fa referència al fet que els individus són protagonistes del temps 
històric en tant que membres d’un col·lectiu i d’una societat que els dóna identitat. Es pretén 
posar èmfasi en els aspectes col·lectius que configuren la identitat individual i col·lectiva, ja 
que són les col·lectivitats més que no pas les individualitats les que esdevenen els autèntics 
protagonistes del canvi històric. Tanmateix, cal tenir ben present l’aportació de les grans 
personalitats al llarg de la història. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
4.1. Situar històricament els 
trets que identifiquen els 
individus i les societats, i 
descriure’ls. 

 4.2. Analitzar els rols dels 
individus i els grups socials 
en els canvis històrics. 

 4.3. Justificar les interaccions 
entre l’individu i la societat en el 
temps històric. 
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Continguts clau 
 
CC2. Estratègies comunicatives en situacions d’interacció oral, exposició, comunicació de 

resultats i debats.  
CC6. Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia històrica. 
CC7. La memòria històrica. L’intercanvi generacional. Memòria i història. 
CC8. Caracterització de les societats del passat. Elements de canvi i continuïtat entre 

etapes històriques. Arrels històriques de la contemporaneïtat.  
CC9. El passat i el present de Catalunya en el context d’Espanya i d’Europa. 
CC11. Les dones en la història i en les societats actuals. 
CCD16. Tractament de la informació. 
 
 
Dimensió geogràfica 
 
El conjunt de competències que inclou aquesta dimensió es vinculen, sobretot, amb el 
coneixement de la geografia i altres ciències socials, i per desenvolupar-les l’alumnat ha de 
ser capaç de comprendre i analitzar la relació entre les societats humanes i el medi, i de 
localitzar i interpretar els fenòmens que es produeixen com a resultat d’aquesta interacció.  
 
Entendre les raons que configuren el territori i els paisatges permet considerar alternatives i, 
per tant, atorga la possibilitat d’actuar per construir espais que afavoreixin la justícia social, 
l’equilibri mediambiental i la ciutadania global. Això requereix l’aplicació de procediments 
d’anàlisi geogràfica; establir relacions causals entre diverses variables que expliquen la 
complexitat dels fenòmens socials en l’espai; proposar hipòtesis explicatives, i comunicar 
resultats d’una recerca senzilla utilitzant les tècniques de representació de l’espai i el 
vocabulari geogràfic. 
 
La universalització de fonts que aporten informació geogràfica, i de manera destacada 
cartogràfica, en un context de desplegament de les tecnologies d’informació geogràfica ha 
de permetre l’assoliment d’aquesta dimensió.    
 
Algunes idees clau que orienten l’aprenentatge dels alumnes són cinc: 

 Visió sistèmica  
 Multiescalaritat  
 Interculturalitat  
 Sostenibilitat  
 Justícia social  

 
Les competències de la dimensió geogràfica han de fer possible que la ciutadania s’apropiï 
dels espais on es desenvolupa la seva vida quotidiana, i que apreciï els paisatges i les 
cultures diferents dels seus. Una apropiació desitjable de l’espai comporta fer-ne un ús 
racional, habitar-lo amb els altres, organitzar-lo i administrar-lo de forma sostenible, per 
garantir-ne el futur. 
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Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, 
per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat 

 
Per desenvolupar aquesta competència els alumnes han de saber descriure i explicar que 
els elements de l’espai geogràfic, naturals o humans, estan interrelacionats, de forma que 
qualsevol modificació incideix en el conjunt i pot tenir un abast alhora local i global. La 
diversitat de paisatges del món és l’expressió visible d’aquests elements i les seves 
interrelacions, i evidencien les diverses formes de vida i la manera en què cada societat s’ha 
relacionat al llarg de la història amb el medi.  
 
També han de poder explicar que les activitats humanes es reflecteixen en una determinada 
configuració espacial i que en major o menor grau comporten algun tipus d’impacte en el 
medi, positiu o negatiu. D’aquesta manera podran comprendre que alguns problemes 
mediambientals han assolit un caràcter global que pot afectar l’equilibri planetari. Per tant, la 
necessitat d’adoptar estratègies de desenvolupament sostenible ha esdevingut una 
necessitat urgent de la nostra societat. 
 
Per abordar la complexitat  de la major part de problemes territorials i ambientals hauran 
d’analitzar les diverses variables. Això comporta un abordatge dels problemes a partir del 
coneixement científic i amb uns mètodes rigorosos per poder elaborar propostes raonades i 
viables.  
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
5.1. Explicar les relacions 
entre els diversos elements 
de l’espai geogràfic i 
identificar l’impacte de les 
activitats humanes sobre el 
territori, per discriminar entre 
les que són sostenibles i les 
que no. 

 5.2. Explicar les activitats 
humanes que configuren 
l’espai geogràfic i els 
impactes que hi provoquen, 
per plantejar alternatives 
sostenibles. 

 5.3. Analitzar situacions i 
problemes territorials i 
mediambientals en què 
intervenen diverses variables i 
fer propostes amb criteris de 
sostenibilitat. 

 
Continguts clau 
 
CC17. Fonts per al coneixement del medi físic i les societats que l’habiten. Cerca, anàlisi i 

contrast d’informacions estadístiques, gràfics i mapes, amb suport digital i analògic. 
CC19. Interacció entre els grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu impacte 

mediambiental. Matèries primeres i fonts d’energia. 
CC20. Localització i caracterització de diferents paisatges. Principals zones bioclimàtiques 

de Catalunya, Espanya, Europa i el món. Defensa i preservació del patrimoni 
paisatgístic. 

CC21. Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat catalana, 
espanyola, europea i del món. Població i poblament. Migracions. 

CC24. Globalització i intercanvi desigual. Mecanismes de cooperació internacional. 
CC25. Desenvolupament humà sostenible. Ús responsable, racional, solidari i democràtic 

dels recursos. Consum responsable. 
CCD8. Sistemes de projecció. 
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Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i 
l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions 

 
Aquesta competència pretén que els alumnes siguin capaços de reconèixer, seleccionar i 
utilitzar eficientment les principals fonts d’informació geogràfica i d’aplicar els procediments 
geogràfics idonis, seleccionant els més apropiats segons l’escala i tipus del fet, fenomen, 
procés o problema a resoldre. 
 
Entre les diverses fonts d’informació geogràfica, la cartografia ocupa un lloc molt destacat 
com a principal sistema de representació simbòlica de l’espai, però la utilització de 
fotografies aèries, d’imatges satèl·lit o de sistemes d’informació geogràfica (SIG), basats en 
la integració i referenciació geogràfica de dades de naturalesa molt diversa, han significat un 
salt important en el volum d’informació disponible sobre el territori i els processos territorials. 
Alhora, els SIG han facilitat l’accés de la societat a la informació geogràfica i han multiplicat 
les oportunitats d’apropar la cartografia a l’escola. 
 
D’altra banda, els SIG ha coincidit amb la penetració de la informàtica a la societat, la 
generalització dels dispositius mòbils i la proliferació de programes i aplicacions de lliure 
accés, amb els quals els nois i noies estan cada cop més familiaritzats. Cal, però, que els 
alumnes adquireixin un mètode rigorós i crític d’utilització de la informació, perquè aquesta 
informació esdevingui autèntic coneixement geogràfic i social. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
6.1. Utilitzar fonts 
estadístiques, gràfiques i 
cartogràfiques de diferents 
escales i suports, digitals i 
analògiques,  per obtenir 
informació rellevant sobre 
l’espai i fer alguna proposta 
de resolució de problemes 
geogràfics simples. 

 6.2. Contrastar diferents fonts i 
aplicar els procediments 
d’anàlisi geogràfica més 
adequades als problemes 
plantejats i fer propostes de 
resolució de manera 
fonamentada. 

 6.3. Aplicar diferents fonts i 
sistemes  d’informació 
geogràfica en l’anàlisi de 
problemes territorials, per 
plantejar diverses 
alternatives. 
 

 
Continguts clau 
 
CC1. Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i 

argumentació, i vocabulari propi. 
CC17. Fonts per al coneixement del medi físic i les societats que l’habiten. Cerca, anàlisi i 

contrast d’informacions estadístiques, gràfics i mapes, amb suport digital i analògic. 
CC18. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i 

suports. Eines d’orientació espacial. 
CC20. Localització i caracterització de diferents paisatges. Principals zones bioclimàtiques 

de Catalunya, Espanya, Europa i el món. Defensa i preservació del patrimoni 
paisatgístic. 

CC25. Desenvolupament humà sostenible. Ús responsable, racional, solidari i democràtic 
dels recursos. Consum responsable. 

CCD16. Tractament de la informació. 
CCD17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments. 
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Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i 
territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les 
persones i fer propostes d’actuació  

 
Aquesta competència pretén que els alumnes prenguin consciència que són ciutadans d’un 
món global i que les seves actuacions estan condicionades per les decisions que es prenen 
a nivell polític i econòmic tant a escala local com global.  
 
Per assolir-la han de disposar de coneixements bàsics i rellevants sobre el model 
d’organització política i econòmica del nostre país, dels països de la nostra esfera (Unió 
Europea) i d’altres models de països i organitzacions internacionals. Mitjançant aquest 
coneixement i els procediments d’anàlisi geogràfica podran descobrir les desigualtats socials 
i econòmiques existents a diferents escales i explicar les seves causes i conseqüències, i en 
certa mesura proposar alternatives de solució.  
 
L’organització social es manifesta en diversos nivells de l’organització territorial, que són 
àmbits d’exercici del govern del territori i d’administració de serveis als ciutadans. 
 
El desenvolupament d’aquesta competència ha de permetre als alumnes desenvolupar un 
pensament crític i creatiu que identifiqui a qui beneficia i a qui perjudica una determinada 
decisió, i que promogui una participació activa en la vida política i una actitud de compromís 
per pal·liar aquestes desigualtats en les situacions més quotidianes, i així defensar el dret de 
totes les persones a unes condicions de vida dignes, fent menció a les desigualtats entre 
dones i homes.  
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
7.1. Explicar com incideixen 
les polítiques de les 
diverses administracions 
territorials en la vida 
quotidiana de la ciutadania, 
per poder exercir els drets, 
assumir les responsabilitats 
i fer propostes. 

 7.2. Explicar els diferents 
models d’organització política, 
econòmica i territorial i les 
desigualtats 
socioeconòmiques que es 
generen, per fer propostes 
d’actuació local de manera 
raonada. 

 7.3. Analitzar alguns dels 
principals problemes 
geoeconòmics i els agents 
que hi intervenen a escala 
mundial, i valorar com 
afecten la nostra vida 
quotidiana, per plantejar 
propostes alternatives. 

 
Continguts clau 
 
CC1. Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i 

argumentació, i vocabulari propi. 
CC10. Models d’interpretació geogràfics i de fets històrics, i les problemàtiques i fenòmens 

socials.   
CC17. Fonts per al coneixement del medi físic i les societats que l’habiten. Cerca, anàlisi i 

contrast d’informacions estadístiques, gràfics i mapes, amb suport digital i analògic. 
CC18. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i 

suports. Eines d’orientació espacial. 
CC19. Interacció entre els grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu impacte 

mediambiental. Matèries primeres i fonts d’energia. 
CC21. Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat catalana, 

espanyola, europea i del món. Població i poblament. Migracions. 
CC22. Caracterització dels grans àmbits geopolítics i econòmics. Models econòmics.  
CC23. Organització política i territorial: àmbits local, nacional i internacional.  
CC24. Globalització i intercanvi desigual. Mecanismes de cooperació internacional. 
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CC25. Desenvolupament humà sostenible. Ús responsable, racional, solidari i democràtic 
dels recursos. Consum responsable. 

CCD14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació. 
 
 
Dimensió cultural i artística 
 
Els aprenentatges vinculats a la dimensió cultural tenen per objectiu conèixer, comprendre, 
interpretar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les 
com a font d’enriquiment i gaudi, i considerar-les com a part del patrimoni cultural dels 
pobles. 
  
Aquesta dimensió engloba la comprensió i anàlisi del fet cultural del nostre país, les 
aportacions que s’han fet des d’altres societats i civilitzacions, el valor educatiu del patrimoni 
cultural, i l’enriquiment que ha comportat l’intercanvi amb diferents realitats i cosmovisions 
del món.  
 
L’aproximació a les diferents manifestacions i llenguatges culturals ajuda a entendre com les 
diferents societats han interpretat i han expressat la seva concepció i cosmovisió del món, 
els seus sentiments i creences davant la vida i la mort, les seves relacions socials, i les 
seves aportacions tècniques per donar resposta a les diferents necessitats. També permet 
conèixer el paper d’alguns creadors que han estat significatius en el seu temps, i identificar 
la importància que els factors estètics i tècnics han tingut i tenen en la vida quotidiana de la 
persona i de les societats. 
 
Implica igualment una actitud d’estima de la creativitat en l’expressió d’idees, d’experiències 
o de sentiments a través de diferents mitjans artístics, o de crítica vers el poder, així com de 
reconeixement de les diferents formes que adquireixen les anomenades arts tradicionals 
populars, que faciliten el millor coneixement de quins han estat els costums, els valors i les 
creences més generalitzats en una època i han esdevingut mostra d’una identitat col·lectiva.  
 
El patrimoni cultural és una herència col·lectiva i un recurs valuós que transcorre del passat 
al futur, relacionant les diferents generacions i ajudant a configurar identitats. A més, és 
l’ancoratge de la memòria. Tot element que s’ha convertit en patrimoni cultural ha 
d’esdevenir un recurs econòmic rendible per tal de garantir la seva conservació, preservació 
i divulgació, i afavorir el desenvolupament econòmic de la zona.  
 
 
Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus 
creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat 

 
Aquesta competència fa referència al coneixement de les diverses manifestacions culturals i 
a les habilitats que s’han de desenvolupar per interpretar-les, apreciar-les i gaudir-ne. Tot 
això, des d’una actitud empàtica i respectuosa que permeti a l’alumnat situar cada 
manifestació o producció cultural en el context en què ha estat creada, vincular-la als seus 
creadors, contextualitzar-la en la seva època i poder interpretar les diverses cosmovisions 
que del món s’extrapolen, i amb quina finalitat es van realitzar aquestes produccions 
culturals. 
 
Aquesta competència hauria de mobilitzar el coneixement de les principals tècniques, estils, 
recursos, convencions i finalitats dels llenguatges artístics utilitzats per diferents cultures al 
llarg del temps. Es proposa destacar aquelles obres, persones i manifestacions més 
importants de les cultures i del patrimoni cultural, tant material com immaterial, que ens han 
llegat, fent especial èmfasi en aquelles que tenim presents en la nostra societat.  
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El diàleg entre passat, present i futur ha de permetre comprendre les finalitats socials i 
artístiques de les diverses manifestacions culturals que les diferents societats han creat. 
Aquesta competència comporta identificar la rellevància representativa, expressiva i 
comunicativa que els factors estètics han tingut i tenen en la vida quotidiana de les persones 
i de les societats. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
8.1. Explicar algunes 
característiques de diverses 
manifestacions culturals i 
relacionar-les amb la seva 
època, per comprendre la 
seva finalitat social i 
artística. 

 8.2. Comparar diverses 
manifestacions culturals, 
contextualitzar-les, 
identificant els criteris 
formals i explicant els 
significats explícits i implícits, 
per interpretar la 
intencionalitat de l’autoria. 

 8.3. Analitzar manifestacions 
culturals d’arreu del món i 
comparar-les, per interpretar 
aportacions tècniques i 
solucions estètiques que han 
fet les diverses civilitzacions 
segons la seva manera 
d’entendre el món. 

 
Continguts clau 
 
CC3. Cronologia i temps històric. Situació en el temps i en l’espai dels fets històrics 

rellevants. Periodització convencional. Formes de comptar el temps d’altres cultures. 
CC4. Coneixements històrics temporals: canvi, continuïtat, sincronia, diacronia, successió, 

simultaneïtat, causalitat... 
CC5. Fonts primàries i secundàries. Fiabilitat i idoneïtat de les fonts. Interpretació i contrast 

de les fonts històriques. Els arxius. 
CC11. Les dones en la història i en les societats actuals. 
CC12. Les manifestacions artístiques en el seu context històric. Valoració estètica. Estils i 

llenguatges expressius. 
CC13. Anàlisi d’imatges com a fonts històriques, referents estètics i interpretacions de la 

realitat. Ús i descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i audiovisuals. 
CC14. Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural. Els museus. 
CC15. Canvis, continuïtats i ruptures en el món de la cultura i l’art, i en les mentalitats. La 

influència dels mitjans de comunicació sobre les col·lectivitats. 
CC16. La diversitat cultural i religiosa com a riquesa de les societats. Relativisme cultural. 
 
 
Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per 
defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn 

 
Aquesta competència fa referència al coneixement i valoració de les obres i manifestacions 
més destacades del patrimoni cultural per valorar-lo, preservar-lo i seleccionar-lo.  
 
El domini d’aquesta competència implica identificar els principals productes i expressions del 
patrimoni artístic i cultural proper i, alhora, contribuir a difondre el seu coneixement. La 
participació en la vida cultural de la pròpia comunitat de manera progressivament autònoma, 
ha de tenir com a objectiu el foment d’un compromís envers totes les formes culturals i 
artístiques. Suposa conèixer l’abast cívic del concepte de patrimoni, com a dret de les 
comunitats i també el deure d’involucrar-se en la seva defensa i preservació per a les 
generacions futures. 
 
L’ús didàctic del patrimoni pot ajudar a entendre les societats actuals com a resultat d’un 
procés d’evolució històrica, ja que constitueix una herència que vincula arrels culturals i 
tradicions, permet valorar els canvis i les continuïtats de maneres de viure, mentalitats, 
gustos estètics, i organització política, econòmica i social.  Pot ajudar a enfortir la cultura i 
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els valors d’una ciutadania democràtica, facilitar la cohesió i el consens en la construcció 
identitària, i ser instrument per a una renovació cultural. 
 
La gradació per nivells té en compte la complexitat de l’anàlisi dels elements patrimonials i la 
implicació en les propostes de preservació. Així, en un primer nivell l’alumne cal que 
contextualitzi i valori la necessitat de conservació. En un segon, cal que analitzi i faci 
propostes de conservació. I en el tercer, s’exigeix que justifiqui el patrimoni que existeix i es 
plantegi quin podria ser llegat futur. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 

 
Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 

9.1. Contextualitzar i 
difondre elements del 
patrimoni cultural passat i 
present i de l’entorn proper, 
per afavorir-ne la 
conservació i salvaguarda. 

 9.2. Analitzar diversos 
elements del patrimoni 
cultural, per valorar l’herència 
rebuda del passat i fomentar-
ne la conservació. 

 9.3. Justificar quins elements 
del patrimoni cultural han 
arribat als nostres dies, 
argumentar-ne la conservació 
i valorar quin patrimoni 
cultural present deixem com a 
llegat a les generacions 
futures. 

 
Continguts clau 
 
CC12. Les manifestacions artístiques en el seu context històric. Valoració estètica. Estils i 

llenguatges expressius. 
CC13. Anàlisi d’imatges com a fonts històriques, referents estètics i interpretacions de la 

realitat. Ús i descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i audiovisuals. 
CC14. Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural. Els museus. 
CC15. Canvis, continuïtats i ruptures en el món de la cultura i l’art, i en les mentalitats. La 

influència dels mitjans de comunicació sobre les col·lectivitats. 
CC16. La diversitat cultural i religiosa com a riquesa de les societats. Relativisme cultural. 
 
 
Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la 
construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers 

 
Aquesta competència es  proposa fomentar una actitud d’estima de la creativitat implícita en 
l’expressió d’idees, experiències o sentiments a través de diferents mitjans, llenguatges i 
recursos, com la música, la literatura, el cinema, les arts plàstiques i escèniques, o de les 
diferents formes que adquireix la cultura popular. També significa valorar les manifestacions 
culturals de la identitat catalana en el marc d’un món global i interrelacionat. 
 
Demana també valorar i afavorir el diàleg intercultural entre les comunitats i la defensa de la 
llibertat d’expressió en un marc de respecte i empatia per les persones i les seves identitats. 
Suposa tenir una actitud oberta, respectuosa i crítica envers la diversitat d’expressions 
culturals i artístiques, tant de l’entorn més proper com del més llunyà, tant espacialment com 
temporalment, tant en el terreny personal com col·lectiu.  
 
L’anàlisi de les expressions culturals permet reconèixer els elements que configuren les 
identitats individuals i col·lectives, com han canviat i evolucionat al llarg del temps, quines 
aportacions s’han fet, i quines influències i intercanvis s’han produït. La seva valoració crítica 
pot afavorir la convivència i la cohesió social entre les comunitats, ja que la globalització i 
l’intens intercanvi d’informació i de persones permet apropar i vincular els processos de 
construcció identitaris. 
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Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
10.1. Comparar algunes 
expressions culturals 
pròpies amb les d’altres 
cultures, per fomentar el 
respecte a la diversitat i 
construir una identitat 
personal i col·lectiva. 

 10.2. Contextualitzar 
expressions culturals d’aquí i 
d’arreu del món i identificar-ne 
els valors inherents, per 
compartir aquells que 
afavoreixen la diversitat i la 
construcció de la identitat 
pròpia en un món global. 

 10.3. Valorar expressions 
culturals d’aquí i d’arreu del 
món i analitzar críticament la 
seva influència en un món 
global, per decidir amb criteri 
quines volem adoptar i 
conservar. 
 

 
Continguts clau 
 
CC14. Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural. Els museus. 
CC15. Canvis, continuïtats i ruptures en el món de la cultura i l’art, i en les mentalitats. La 

influència dels mitjans de comunicació sobre les col·lectivitats. 
CC16. La diversitat cultural i religiosa com a riquesa de les societats. Relativisme cultural. 
CC21. Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat catalana, 

espanyola, europea i del món. Població i poblament. Migracions. 
CC30. Identitats personals i col·lectives. Pertinença i cohesió social. 
 
 
Dimensió ciutadana 
 
Les competències d’aquesta dimensió contribueixen a la formació d’una ciutadania 
democràtica, crítica i compromesa amb la millora de la societat i el medi ambient en la 
mesura que afavoreix l’exercici dels drets, dels deures i de les responsabilitats que es 
desprenen dels drets humans. La consciència democràtica s’afavoreix amb el 
desenvolupament del pensament crític, creatiu i alternatiu en l’acció i el compromís social; 
també amb la identitat personal i el sentiment de pertinença.  
 
L’assoliment d’aquesta dimensió ha de tenir present l’ús i la utilització de xarxes i recursos  
propis de la societat actual i saber com s’ha d’actuar en entorns digitals.  
 
Per viure i conviure en un món complex i plural és necessari crear comunitats cohesionades 
en les quals sigui possible respectar la identitat pròpia i valorar la diversitat com a riquesa de 
tots. Aquest objectiu només és possible si es capacita l’alumnat per identificar i rebutjar els 
comportaments i actituds irracionals i discriminatòries envers persones i col·lectius, si se 
superen els estereotips i els prejudicis, i si s’adopten actituds cíviques en la vida social. En 
aquest marc es desenvolupen valors, habilitats i actituds fonamentals de la convivència, la 
responsabilitat cívica, la justícia, l’equitat i la sostenibilitat, amb una atenció especial a la 
discriminació de gènere i de les minories culturals, religioses i socials.  
 
Tot i que les competències de la dimensió ciutadana es troben a totes les matèries del 
currículum, la contribució de les ciències socials és fonamental per al seu desenvolupament 
perquè aporta el coneixement que facilita la comprensió de l’evolució i la configuració de les 
societats humanes i dels seus models d’organització política, social i econòmica.  
 
L'alumnat ha d’aprendre a justificar amb raons els seus judicis i interpretacions sobre 
situacions de l’actualitat, i a participar en la recerca d’alternatives als problemes socials 
rellevants i quotidians a través del treball cooperatiu, d’una actitud dialogant i oberta, del 
respecte i l’escolta vers els altres, de l’empatia i l’assertivitat. 
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La consecució de les competències que inclou aquesta dimensió demanarà unes estratègies 
de tipus actiu i participatiu en el mateix centre escolar, i també la possibilitat de participar en 
la vida comunitària de l’entorn, mitjançant la realització de serveis comunitaris o de projectes 
d’aprenentatge i servei, en què l’alumnat tindrà ocasió de participar positivament en 
projectes socials i interactuar amb altres agents socials.  
 
 
Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per 
desenvolupar un pensament crític 

 
Els ciutadans i les ciutadanes del segle XXI han de ser capaços de donar resposta als 
problemes d’una societat complexa, i per això, en la seva formació, és imprescindible 
contribuir a la construcció d’un pensament crític que permeti, a partir dels coneixements 
adquirits i de la informació procedent de diferents fonts, analitzar de manera sistemàtica, 
crítica i reflexiva els fets i fenòmens socials i formar-se, així, opinions pròpies i 
fonamentades i esdevenir ciutadans responsables i compromesos, tant a nivell individual 
com col·lectiu.  
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
11.1. Identificar les 
característiques de les 
principals formes 
d’organització social i 
econòmica per formar-se 
una opinió i construir un 
pensament crític. 

 11.2. Analitzar els fets i 
fenòmens socials a partir de la 
informació obtinguda de fonts 
diverses tenint en compte les 
diferents percepcions i valors 
que emanen dels drets 
humans, i formar-se una 
opinió pròpia. 

 11.3. Contrastar i valorar 
informacions diferents 
analitzant causes i 
conseqüències de fets i 
fenòmens socials i proposar 
solucions alternatives a 
problemes concrets. 

 
Continguts clau 
 
CC1. Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i 

argumentació, i vocabulari propi. 
CC2. Estratègies  comunicatives en situacions d’interacció oral, exposició, comunicació de 

resultats i debats.  
CC26. Funcionament del sistema democràtic. Canals de participació ciutadana. 

Responsabilitat i compromís cívics. Els reptes de la democràcia actual. 
CC27. Drets humans. Deures de la ciutadania democràtica. 
CC28. Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació. Justícia social, solidaritat i equitat. 

Estereotips i prejudicis. 
CC29. Focus de conflicte en el món actual. Formes pacífiques i alternatives de resolució 

dels conflictes. Cultura de la pau. 
CC30. Identitats personals i col·lectives. Pertinença i cohesió social. 
CCD15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, comunicacions i publicacions, i en 

la utilització de la informació. 
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Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per 
exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica 

 
L’exercici de la ciutadania implica disposar d’habilitats per viure i conviure en societat 
exercint de manera autònoma els drets i deures propis d’una societat democràtica i la seva 
defensa per ajudar a generar valors com la cooperació, la solidaritat, el compromís i la 
participació. Així, s’afavoreixen les iniciatives de planificació, presa de decisions, 
organització i assumpció de responsabilitats, assumint de manera progressiva i reflexiva 
l’exercici de la llibertat, dels seus drets i els seus deures individuals i col·lectius en un clima 
de respecte cap a les altres persones. 
 
L’impuls de la participació i la implicació dels joves en allò col·lectiu i/o comunitari, i la 
generació i el desenvolupament de propostes i dinàmiques adreçades al progrés de la 
societat contribuiran al foment d’una ciutadania activa i compromesa. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
12.1. Participar activament 
en activitats col·lectives de 
l’àmbit escolar i de l’entorn 
proper mitjançant projectes 
de servei comunitari, tot 
exercint els drets i deures 
propis de les normes 
bàsiques de la convivència 
democràtica. 

 12.2. Participar activament en 
l’organització d’activitats 
col·lectives de l’àmbit escolar i 
de l’entorn proper tot exercint 
els drets i deures propis de les 
normes bàsiques de la 
convivència democràtica. 

 12.3. Participar activament i 
de forma cooperativa en 
l’elaboració de projectes per 
donar resposta a situacions i 
necessitats de l’àmbit 
comunitari, tot exercint els 
drets i els deures que 
regeixen una societat 
democràtica. 

 
Continguts clau 
 
CC26. Funcionament del sistema democràtic. Canals de participació ciutadana. 

Responsabilitat i compromís cívics. Els reptes de la democràcia actual. 
CC27. Drets humans. Deures de la ciutadania democràtica. 
CC28. Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació. Justícia social, solidaritat i equitat. 

Estereotips i prejudicis. 
CC29. Focus de conflicte en el món actual. Formes pacífiques i alternatives de resolució 

dels conflictes. Cultura de la pau. 
CCD15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, comunicacions i publicacions, i en 

la utilització de la informació. 
 
 
Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la 
llibertat i la igualtat entre homes i dones 

 
L’adquisició de la consciència ciutadana valora la conquesta dels Drets Humans i rebutja les 
situacions d’injustícia. Per això cal promoure l’adquisició del compromís de construir una 
societat més justa basada en el respecte als drets humans de totes les persones, i que han 
de ser garantits per tots els governs atesa la seva universalitat, i en la igualtat d’oportunitats, 
especialment entre homes i dones, distingint entre actituds democràtiques i no 
democràtiques. Per a l’exercici actiu de la ciutadania és fonamental promoure el 
desenvolupament d’aquelles habilitats socials que permetran reconèixer els valors comuns i 
expressar les necessitats, individuals i col·lectives, per gestionar els conflictes amb actitud 
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constructiva i prendre decisions a partir de la reflexió crítica i el diàleg en el marc dels valors 
de la cultura de la pau. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
13.1. Denunciar situacions 
de discriminació i agressió 
per ajudar a identificar-ne 
les causes i les 
conseqüències i iniciar 
processos de solució. 

 13.2. Proposar mesures de 
resolució de conflictes per 
garantir un clima de llibertat, 
igualtat i respecte a les 
persones. 

 13.3. Participar en la prevenció 
i mediació de conflictes per 
trobar solucions o alternatives 
que garanteixin la llibertat, la 
igualtat i el respecte de totes 
les persones. 

 
Continguts clau 
 
CC11. Les dones en la història i en les societats actuals. 
CC17. Fonts per al coneixement del medi físic i les societats que l’habiten. Cerca, anàlisi i 

contrast d’informacions estadístiques, gràfics i mapes, amb suport digital i analògic. 
CC26. Funcionament del sistema democràtic. Canals de participació ciutadana. 

Responsabilitat i compromís cívics. Els reptes de la democràcia actual. 
CC27. Drets humans. Deures de la ciutadania democràtica. 
CC28. Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació. Justícia social, solidaritat i equitat. 

Estereotips i prejudicis. 
CC29. Focus de conflicte en el món actual. Formes pacífiques i alternatives de resolució 

dels conflictes. Cultura de la pau. 
CC30. Identitats personals i col·lectives. Pertinença i cohesió social.  
CCD15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, comunicacions i publicacions, i en   

la utilització de la informació. 
CCD28. Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la privacitat pública i aliena.   
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ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ 
 
La matèria de ciències socials: geografia i història ha d’avaluar, al final de l’etapa, les 
competències pròpies de l’àmbit.  
 
Per avaluar aprenentatges de caràcter competencial és recomanable dissenyar activitats en 
què pugui comprovar-se fins a quin punt l’alumnat ha desenvolupat les competències 
pròpies de l’àmbit en finalitzar l’educació secundària obligatòria. Els següents criteris 
generals poden ser orientadors per a aquesta finalitat. 
 
 
Dimensió històrica 
 
Identificar variables temporals (durada, successió, ritme, simultaneïtat, etc.), pel que fa a les 
grans transformacions i conflictes que caracteritzen l’època contemporània i identificar 
algunes de les seves arrels històriques. 
 
Situar en el temps i en l’espai els fets històrics rellevants, aplicant la periodització 
convencional, tot identificant diferents ritmes evolutius de les societats i valorant el caràcter 
no lineal de l’evolució històrica. 
 
Seleccionar, contrastar i interpretar la informació a partir de fonts diverses per comprendre 
un fet històric, tot distingint entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions 
objectives i subjectives. 
 
 
Dimensió geogràfica 
 
Percebre, comprendre, representar i interpretar l’espai real i virtual, per situar-s’hi, orientar-
s’hi i desplaçar-s’hi utilitzant croquis, plànols, mapes i d’altres representacions 
cartogràfiques, amb suport digital i analògic. 
 
Reconèixer les principals unitats paisatgístiques del món, Europa, Espanya i Catalunya i 
valorar-les en la seva diversitat, en tant que productes del temps i de la relació entre 
elements físics i humans. Conservació del patrimoni natural. 
 
Analitzar, per mitjà dels indicadors socioeconòmics, els desequilibris en la distribució dels 
recursos, explicant possibles causes i conseqüències i cercant propostes alternatives a la 
desigualtat i de suport al desenvolupament sostenible. 
 
Analitzar i interpretar la interacció que es produeix entre l’entorn i l’activitat humana, per 
percebre els canvis socioambientals com a resultat de la utilització del medi i els seus 
recursos per part de les societats. 
 
 
Dimensió cultural i artística 
 
Valorar les manifestacions culturals i artístiques dins el seu context històric i com a expressió 
estètica de les societats humanes.  
 
Desenvolupar una actitud activa amb relació a la defensa i conservació del patrimoni natural 
i cultural, i contribuir a donar-lo a conèixer. 
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Desenvolupar una actitud empàtica per superar prejudicis i estereotips sobre grups socials i 
culturals. 
 
Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva, per 
enriquir la pròpia identitat i afavorir la convivència. 
 
 
Dimensió ciutadana 
 
Participar en debats, exposant opinions raonades sobre canvis i continuïtats que afectin 
aspectes de l’actualitat, aportant argumentacions basades en les ciències socials, respectant 
les opinions dels altres i cercant l’obtenció i comunicació de conclusions comunes. 
 
Valorar els principis del funcionament polític democràtic, aplicant-los en el reconeixement 
dels drets i deures i dels principis del sistema representatiu. Defensar la justícia social, la 
solidaritat i l’equitat. 
 
Aplicar els coneixements històrics a la comprensió i interpretació d’alguns dels problemes 
internacionals més destacats de l’actualitat, des d’una perspectiva global del món, allunyada 
de l’eurocentrisme. 
 
Comprendre la interrelació i interdependència dels agents, els fets i els fenòmens socials, 
per conviure en un món global, complex, plural, desigual i en conflicte. 
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CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER CURSOS 
 
La matèria de ciències socials: geografia i història a l’educació secundària obligatòria té com 
a finalitat proporcionar a l’alumnat les competències necessàries per ubicar-se en el món, 
per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i per integrar-se en la 
societat, com a persona individual i com a membre d’un col·lectiu. Es pretén aprofundir en 
els aprenentatges adquirits en l’etapa anterior en l’àrea de coneixement del medi natural, 
social i cultural, fent presents com a eixos vertebradors de l’àmbit social la geografia i la 
història, però no únicament aquestes, sinó amb la intervenció d’altres disciplines com 
l’economia, la sociologia, la filosofia, l’antropologia o la història de l’art. 
 
Les competències de l’àmbit social han de facilitar el desenvolupament de la consciència 
ciutadana de l’alumnat per tal que assumeixi els valors democràtics i aprengui a participar en 
la vida col·lectiva, per mitjà de projectes de cooperació en el seu entorn. Aquesta 
consciència els ha de permetre donar sentit a les relacions entre el passat, el present i el 
futur, i a la seva identitat territorial i cultural. Aquestes relacions estan a la base de la 
consciència històrica i de l’educació de la temporalitat i permeten a l’alumnat ubicar-se en el 
present, i llegir-lo i interpretar-lo tenint en compte antecedents més immediats, dels segles 
XX i XXI. La identitat territorial i cultural permet, per la seva banda, l’adquisició d’una 
consciència de territorialitat, bàsica per entendre la globalització i les actuals relacions entre 
allò global i allò local i per poder emetre judicis i prendre decisions sobre l’impacte territorial i 
ambiental de determinades decisions polítiques i econòmiques que afecten simultàniament 
les realitats més properes i les més distants. 
 
La consciència ciutadana és imprescindible perquè en un futur l’alumnat pugui intervenir en 
la vida laboral, social i política, prendre decisions amb relació a la defensa del patrimoni 
cultural i natural i l’ús sostenible del medi, participar en la millora de la convivència 
democràtica i defensar la justícia social, la solidaritat i l’equitat. 
 
Aquest món globalitzat implica la formació d’una ciutadania amb capacitat d’anàlisi i 
raonament que aprengui a buscar, seleccionar i utilitzar la informació de manera sistemàtica 
i crítica i, alhora, que aprengui a desenvolupar la capacitat d’empatia per comprendre la 
diversitat existent en el món. Aquest aprenentatge ha de tenir present l’evolució constant 
que implica la societat del coneixement i les possibilitats de formació que faciliten els entorns 
digitals. L’estudi de les diverses realitats socials del present i del passat hauria de conduir 
l’alumnat a construir la seva pròpia visió del món a partir de confrontar percepcions i valors 
existents, reconèixer i fer seus els drets i deures de la ciutadania democràtica, reconèixer el 
seu lloc entre els altres i construir el sentiment de pertinença i la seva identitat social, política 
i cultural. 
 
A continuació es presenta una proposta de desplegament dels continguts i dels criteris 
d’avaluació de primer a quart d’ESO, en el benentès que cada centre educatiu concreti els 
seus programes específics, en funció de les seves necessitats i del seu projecte educatiu. 
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Primer curs 
 
Continguts 
 
 El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi (CC1, CC10, 

CC17, CC18) 
o Orientació i representació de l’espai: la cartografia i les coordenades geogràfiques.  
o L’escorça terrestre de la Terra: mars, oceans i continents. Les formes del relleu.  
o La Terra, un planeta del sistema solar. L’atmosfera i la meteorologia. Elements i 

factors del clima. La hidrografia. 
o El medi físic de Catalunya, Espanya, Europa i el món. Els paisatges naturals: 

principals zones bioclimàtiques de Catalunya, Espanya, Europa i el món. 
o Els problemes mediambientals globals més destacats. Energia i canvi climàtic: 

algunes de les zones més afectades. 
 
 El coneixement del passat: de les societats prehistòriques al món clàssic (CC1, CC3, 

CC4, CC5, CC8, CC9, CC14, CC16) 
o Procés d’hominització. Formes de vida dels pobles prehistòrics: paleolític i neolític 

(organització social, economia, creences i manifestacions artístiques). 
o Factors que van permetre el desenvolupament de les primeres civilitzacions urbanes: 

Mesopotàmia i Egipte. Societat, economia, cultura i art.  
o L’organització social, política i econòmica, la cultura i l’art de la Grècia clàssica i 

hel·lenística. 
o L’intercanvi econòmic i cultural entre els pobles colonitzadors de la Mediterrània i les 

poblacions autòctones de la península Ibèrica. La Hispània romana.  
o Roma: monarquia, república i imperi. Organització política, social, cultural i artística. 

La romanització.  
o Nocions històriques de canvi, continuïtat i simultaneïtat en alguns exemples del món 

tardoantic; origen i expansió del cristianisme.  
 
 
Criteris d’avaluació 
 
Criteris comuns de l’etapa (història) 
 
1. Distingir els períodes convencionals de la història i representar-los gràficament (comú als 

cursos de 1r i 2n). 
2. Identificar i interpretar diverses fonts d’informació escrites, materials i iconogràfiques i 

comunicar la informació obtinguda de diverses formes, incloses les multimèdia (comú als 
cursos 1r i 2n). 

3. Usar correctament el vocabulari històric específic. 
 
Criteris comuns de l’etapa (geografia) 
 
1. Distingir les diverses temàtiques i escales i tipus de mapes cartogràfics amb què se 

solen representar els espais de la superfície de la Terra (comú als cursos de 1r i 3r).  
2. Identificar i interpretar diverses fonts d’informació analògiques i digitals: textuals, 

escrites, materials, iconogràfiques, gràfiques i cartogràfiques (mapes, plànols, imatges 
aèries, etc.) i comunicar la informació obtinguda de diverses formes, incloses les 
multimèdia (comú als cursos de 1r i 3r). 

3. Usar correctament el vocabulari geogràfic específic.  
 



Currículum educació secundària obligatòria Àmbit social (ciències socials: geografia i història) 

Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 – 28.8.2015  21  

Criteris d’avaluació de 1r d’ESO 
 
1. Comparar i analitzar els principals paisatges, distingir-los en funció dels elements 

naturals i humanitzats que hi interaccionen i caracteritzar les formes de vida valorades 
en la seva diversitat, així com els obstacles i les oportunitats que possibiliten d’acord 
amb els recursos que proporcionen. 

2. Descodificar la informació simbòlica de plànols de diferents característiques i a escales 
diverses. Reconèixer elements del territori sota representacions espacials i gràfiques 
diverses, aplicant tècniques d’orientació. 

3. Diferenciar els recursos renovables i els no renovables, i els riscos naturals i antròpics. 
Identificar l’impacte de l’activitat humana sobre el territori. 

4. Identificar actuacions encaminades a prevenir riscos a partir d’una situació determinada i 
valorar les accions humanes que afavoreixen un desenvolupament sostenible a nivell 
local i mundial. 

5. Identificar i analitzar els trets bàsics de la prehistòria, i descriure les característiques del 
paleolític. 

6. Analitzar la transcendència de la revolució neolítica i la seva difusió. 
7. Descriure i analitzar els trets bàsics de l’organització social, econòmica i política de les 

primeres societats urbanes i les seves aportacions culturals i artístiques. 
8. Descriure i analitzar l’organització de les polis gregues i la seva expansió per la 

Mediterrània. 
9. Exposar críticament les diferències fonamentals entre l’organització d’Atenes i el període 

hel·lenístic. 
10. Identificar i analitzar les principals institucions de govern de Roma. 
11. Identificar i analitzar les divinitats principals del panteó grecoromà. 
12. Valorar l’impacte que va suposar per a les poblacions indígenes de la península Ibèrica 

la recepció de la cultura i formes d’organització política, econòmica i social d’altres 
pobles de la Mediterrània. 

13. Descriure i explicar què va significar la romanització a la Hispània romana i reconèixer 
algunes de les manifestacions artístiques més rellevants que es conserven. 

14. Identificar i analitzar els aspectes fonamentals del cristianisme, reconèixer la seva 
organització fonamental i la seva relació amb el judaisme, i descriure la seva expansió. 

15. Identificar i analitzar algunes obres d’art significatives del període clàssic. 
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Segon curs    
 
Continguts 
 
 El món medieval (CC1, CC3, CC4, CC5, CC9, CC12, CC13, CC14, CC16) 
o L’edat mitjana: etapes i cronologia. L’imaginari medieval: el cristianisme. Els regnes 

germànics i l’imperi bizantí.  
o Origen i expansió de l’islam. Formes de vida i confluència de cultures (cristians, 

musulmans i jueus) en les ciutats de la península Ibèrica. 
o Trets bàsics de la societat estamental, l’economia i els poders polítics a l’Europa 

feudal. Paper de l’Església en la cultura i la mentalitat medievals. 
o Localització espacial i temporal de les diverses unitats polítiques que van coexistir en 

la península Ibèrica durant l’edat mitjana. Els diferents grups socials.  
o Procés de formació dels comtats catalans fins a la consolidació de la Corona 

catalano-aragonesa. Caracterització de les principals institucions catalanes. 
o L’art medieval: romànic, gòtic i islàmic. 
o Canvis demogràfics, econòmics i polítics de la baixa edat mitjana a Europa i a la 

península Ibèrica. Auge de la vida urbana i del comerç; els conflictes al món rural.  
 
 L’ocupació del territori: població i societat (CC11, CC17, CC18, CC19, CC20, CC21, 

CC22)  
o Conceptes bàsics de demografia. Fonts i elements de l’anàlisi demogràfica. 
o Efectius i distribució de la població mundial, europea, espanyola i catalana. 
o Dinàmica i estructura de la població mundial, europea, espanyola i catalana. 
o Evolució històrica de la població a nivell local i mundial. 
o Els fluxos migratoris. 
o Principals concentracions urbanes a Catalunya, Espanya i el món. 
o La ciutat, el procés d’urbanització, les funcions urbanes, els transports, les 

comunicacions i les xarxes urbanes.  
o Elements estructurals de les societats actuals. Factors de desigualtat social i 

diversitat cultural.  
 

 
Criteris d’avaluació 
 
1. Comparar l’organització política, social i econòmica dels regnes germànics amb 

l’organització de l’Imperi Romà. 
2. Analitzar l’organització social, econòmica i política de l’època feudal a Catalunya, regnes 

peninsulars i Europa occidental. 
3. Analitzar les característiques de l’art romànic i identificar algunes obres rellevants. 
4. Situar en el temps i l’espai les diverses unitats polítiques que van coexistir en la 

península Ibèrica i valorar-ne la diversitat cultural. 
5. Reconèixer el paper de les religions en la configuració de les mentalitats de les societats 

de l’època medieval. 
6. Analitzar els orígens de l’islam, descriure les seves característiques fonamentals i la 

seva difusió. 
7. Valorar la importància de l’islam a la península Ibèrica i el seu llegat cultural i artístic. 
8. Comentar què va ser i quina importància va tenir el Camí de Sant Jaume. 
9. Analitzar les característiques de l’art gòtic i identificar-ne algunes obres rellevants. 
10. Sintetitzar què va significar per a Catalunya i per a Europa la crisi demogràfica del segle 

XIV. 
11. Identificar i analitzar les principals institucions de govern de la Catalunya medieval. 
12. Analitzar a grans trets l’expansió catalanoaragonesa per la Mediterrània. 
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13. Aplicar els conceptes de l’anàlisi demogràfica  (natalitat, mortalitat, creixement natural, 
saldo migratori...) així com els conceptes derivats de l’estructura professional i per edat i 
sexe de la població a fonts diverses d’escala europea, espanyola i catalana.   

14. Descriure les principals àrees i funcions urbanes, així com les seves relacions amb el 
territori i el dinamisme econòmic que generen en els seus àmbits regionals.  

15. Identificar les grans àrees urbanes del món,  analitzar el procés d’urbanització europeu  i 
descriure  les principals característiques i formes d’ocupació de l’espai urbà de les ciutats 
espanyoles i catalanes.  

16. Analitzar el fenomen de les migracions a escala europea, espanyola i catalana i 
descriure algunes de les tendències demogràfiques del món actual.  
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Tercer curs    
 
Continguts 
 
 L’edat moderna (CC1, CC3, CC4, CC5, CC6, CC9, CC14, CC16) 
o L’ampliació del món conegut. Conquesta i colonització d’Amèrica. Les civilitzacions 

precolombines. 
o Trets principals de la formació i evolució de l’estat modern. 
o La cultura i l’art als segles XVI i XVII. Humanisme, Renaixement i Barroc.  
o Evolució social, política i econòmica d’Europa a l’edat moderna. Diferents tipus de 

monarquies. La Reforma protestant i la contrareforma. Els conflictes religiosos.  
o Formació i evolució de la monarquia hispànica. Catalunya dins la monarquia dels 

Àustria: permanència de les institucions i conflicte polític.  
 

 Activitat econòmica i organització política (CC22, CC23, CC24, CC25, CC26, CC27, 
CC28) 
o Els territoris, els recursos naturals i la seva distribució al món. Les activitats humanes 

i les grans àrees productives mundials. La distribució dels recursos en el món. El 
desenvolupament sostenible. 

o Els sectors econòmics de producció i els paisatges que originen. Localització i 
deslocalització industrial. Problemes mediambientals i reptes que generen. 

o Desenvolupament i subdesenvolupament. La globalització econòmica. 
o L’organització política i la divisió del territori.  

 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Analitzar, per mitjà d’indicadors socioeconòmics, els desequilibris en la distribució dels 

recursos, explicant-ne possibles causes i conseqüències, i identificar les mesures de 
suport al desenvolupament sostenible. 

2. Analitzar aspectes del funcionament de l’economia en el món i a Europa en particular, 
destacant la interdependència entre països i algunes de les diferents polítiques 
econòmiques. 

3. Caracteritzar i analitzar els espais agraris i distingir els principals tipus de paisatges 
agraris del món, Europa, Espanya i Catalunya. Grans espais agrícoles, tot comentant 
ordenadament i d’acord amb pautes clares algunes de les seves característiques 
principals. Paisatges agraris del món, Europa, Espanya i Catalunya.  

4. Descriure i analitzar els espais industrials i distingir alguns tipus de paisatges industrials. 
Localitzar les principals àrees de producció  industrial, centres de producció del món, i 
identificar els factors actuals de localització i de deslocalització dins de la globalització 
econòmica.   

5. Identificar la diversitat de serveis del sector terciari valorant la importància de les xarxes 
de comunicacions i de transport en el desenvolupament econòmic i analitzant el pes del 
sector juntament amb els sectors primaris i secundaris per concloure’n l’índex de 
desenvolupament.   

6. Analitzar fonts textuals, gràfiques i cartogràfiques  que reflecteixin nivells de consum 
contrastats entre països, així com els problemes derivats del comerç desigual i el deute 
extern entre països desenvolupats i en vies de desenvolupament.   

7. Identificar els principals paisatges naturals protegits de Catalunya i d’Espanya, així com 
els principals paisatges humanitzats reconeixent-los en les seves respectives comunitats 
autònomes.  

8. Analitzar l’organització politicoadministrativa de les diverses escales de l’organització 
territorial dels estats analitzant les formes adoptades a Espanya i a la divisió comarcal de 
Catalunya. 
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9. Descriure i analitzar les característiques de la monarquia hispànica i les relacions amb 
Catalunya. 

10. Sintetitzar les causes que van dur als grans descobriments geogràfics dels segles XV i 
XVI. 

11. Distingir i analitzar les característiques dels règims monàrquics autoritaris, absoluts i 
parlamentaris. 

12. Contrastar interpretacions diverses sobre la conquesta i colonització d’Amèrica. 
13. Descriure les característiques del Renaixement i del Barroc, i identificar-ne algunes 

obres rellevants. 
14. Analitzar les causes de la Reforma protestant i la seva difusió, així com de la 

Contrareforma. 
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Quart curs    
 
Continguts 
 
 El món contemporani (CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC9, CC11, CC12, CC14, 

CC15, CC16, CC24, CC27, CC30) 
o La transició del feudalisme al liberalisme a l’Europa occidental. La Guerra de 

Successió espanyola i les seves conseqüències. La Il·lustració (idees, art i ciència). 
La Catalunya del segle XVIII. 

o Canvis econòmics, socials i demogràfics en l’origen de la Revolució Industrial a 
Anglaterra i la seva extensió a la resta d’Europa, valorant el seu èxit o fracàs a 
Espanya i les seves conseqüències socials. 

o El liberalisme i les revolucions burgeses dels segles XVIII i XIX. Els nacionalismes. El 
catalanisme polític. Art i ciència en el segle XIX.  

o La segona revolució industrial. Naixement i evolució del moviment obrer. El 
socialisme i l’anarquisme. L’imperialisme.  

o Causes, desenvolupament i conseqüències de la Primera Guerra Mundial. La 
Revolució Russa. La Restauració a Espanya i la Dictadura de Primo de Rivera. 
Evolució del catalanisme polític i la Mancomunitat de Catalunya. Ciència i art al segle 
XIX i primer terç del segle XX.  

o Evolució econòmica del període d’entreguerres (1918-1939). Democràcia i 
dictadures. El feixisme i el nazisme. Evolució de l’URSS. La II República. Evolució 
política, social i econòmica durant la Catalunya Autònoma (1931-1936). La Guerra 
Civil espanyola.  

o Causes, desenvolupament i conseqüències de la Segona Guerra Mundial. 
L’extermini de jueus i la persecució d’altres col·lectius. La Guerra Freda i la 
descolonització. La dictadura de Franco. Evolució econòmica fins a la crisi del petroli.  

o Evolució del capitalisme, la fi de la Guerra Freda, la reunificació d’Alemanya i la 
dissolució de l’URSS. La transició política a Espanya (1975-1982). La recuperació de 
la Generalitat. La Unió Europea i les seves institucions. 

 
 El món actual (CC1, CC6, CC11, CC24, CC25, CC26, CC27, CC28, CC29, CC30) 
o Els lligams entre present i passat: continuïtats i canvis a l’Europa del segle XX al XXI. 
o Els reptes de la democràcia a l’actualitat. 
o Globalització i localització dels nous centres de poder. Sistema econòmic actual i 

sostenibilitat. 
o Focus de conflicte en el món actual. Els conflictes bèl·lics i les seves causes i 

conseqüències polítiques i econòmiques.   
o Resolució de conflictes. Funció de la memòria històrica. 

 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Analitzar les causes i les conseqüències de la Guerra de Successió a la monarquia 

hispànica. 
2. Analitzar i descriure la successió dels fets més importants i significatius de la primera 

fase de la Revolució Industrial així com la simultaneïtat dels fenòmens històrics de 
diversa índole (demogràfica, social, econòmica) que es produeixen en el seu 
desenvolupament. 

3. Explicar críticament els fets més rellevants de la Revolució Industrial i les seves 
interconnexions causals, tot identificant i comentant elements substantius d’aquests fets 
a través de fonts diverses. 

4. Argumentar les raons que permeten contraposar valoracions diferents a propòsit del grau 
de triomf o fracàs de la Revolució Industrial a Espanya. 
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5. Exposar les diferències entre l’Antic Règim i el liberalisme parlamentari i, si escau, 
establir aquestes diferències a partir de fonts textuals. 

6. Descriure i analitzar els trets més definitoris de la Il·lustració. 
7. Sintetitzar les idees principals del liberalisme i del nacionalisme amb relació als principals 

fets emancipadors representats per les revolucions burgeses del segle XIX, la 
independència de l’Amèrica hispànica i les unificacions polítiques d’Alemanya i Itàlia. 

8. Descriure i explicar les causes de l’aparició del catalanisme polític al llarg del segle XIX. 
9. Descriure i analitzar la segona fase de la Revolució Industrial. 
10. Identificar i contrastar les idees principals del socialisme i l’anarquisme i la seva 

influència en el naixement del moviment obrer. 
11. Descriure els principals fets de la Primera Guerra Mundial tot explicant-ne les causes –

entre les quals cal destacar l’imperialisme— i les conseqüències. 
12. Descriure esquemàticament els fets principals de la Revolució Russa tot establint les 

relacions pertinents amb la Primera Guerra Mundial. 
13. Sintetitzar a partir del comentari d’un eix cronològic els principals fets de la Restauració 

espanyola i de la Dictadura de Primo de Rivera. 
14. Descriure i analitzar l’evolució del catalanisme polític al  primer terç del segle XX tot 

assenyalant les principals realitzacions de la Mancomunitat de Catalunya.   
15. Sintetitzar l’evolució de la ciència des de finals del segle XIX fins a la Segona Guerra 

Mundial, assenyalant les aportacions dels avenços científics a la vida quotidiana i a 
l’economia en general. 

16. Descriure i analitzar els fets i processos més rellevants de l’economia en el període 
d’entreguerres comentant i argumentant les anàlisis a partir de fonts gràfiques, 
estadístiques i textuals. 

17. Descriure i analitzar les idees principals del feixisme i el nazisme, les raons històriques 
del seu auge i la implicació que van tenir en l’evolució política d’Europa i Amèrica en el 
període d’entreguerres (1918-1939), inclosa l’evolució de l’URSS en el mateix període, 
tot comentant fonts gràfiques i textuals de l’època. 

18. Exposar de manera ordenada i crítica els principals fets rellevants de les fases polítiques 
de la II República espanyola incloent-hi particularment la lluita pel sufragi femení i 
l’evolució de la Catalunya Autònoma. 

19. Descriure i analitzar les fases militars de la Guerra Civil espanyola, les ideologies dels 
bàndols, les seves causes i les seves conseqüències, així com els problemes principals 
de les dues rereguardes durant el conflicte bèl·lic tenint sempre present el context 
europeu i internacional. 

20. Descriure els principals fets de la Segona Guerra Mundial, tot explicant-ne la jerarquia 
causal, comentant-ne diversos aspectes cartogràfics genèrics de la seva evolució militar i 
analitzant les seves repercussions o conseqüències. 

21. Exposar els fets més rellevants de l’Holocaust o Shoah, situar els principals camps 
d’extermini en el mapa d’Europa, i analitzar i descriure les causes d’aquests fets. 

22. Explicar les causes que van fer possible l’establiment de la dictadura franquista a 
Espanya i descriure la seva evolució.  

23. Analitzar l’evolució política de la Guerra Freda, la relació entre els dos blocs i l’evolució 
de l’URSS fins a la seva dissolució, comentant les principals causes que l’expliquen, així 
com els processos de descolonització. 

24. Identificar i analitzar els principals fets de la transició política espanyola així com la 
recuperació de la Generalitat en el període immediatament posterior a la mort del 
general Franco (1975-1982). 

25. Descriure i analitzar d’una manera senzilla el procés que va culminar en la Unió Europea 
tot exposant les funcions d’algunes de les seves principals institucions. 

26. Explicar críticament el fenomen de la globalització posant-ne algunes exemples 
rellevants i situant en el temps els fets més rellevants dels primers anys del segle XXI. 

27. Contrastar alguns fets de la història contemporània d’Europa tot indicant-ne algunes 
continuïtats i canvis. 
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28. Situar raonadament en l’espai geogràfic els fets més importants i significatius que es 
corresponen a la primera fase de la Revolució Industrial. 

29. Situar raonadament en l’espai geogràfic els fets i el seu dinamisme amb relació a les 
revolucions burgeses del segle XIX. 

30. Situar raonadament en l’espai geogràfic els fets i el seu dinamisme amb relació a 
l’imperialisme de finals del segle XIX i principis del XX, en especial pel que fa al 
repartiment d’Àfrica. 

31. Comentar a grans trets un mapa genèric d’Europa d’algun moment de la Primera Guerra 
Mundial. 

32. Contrastar i explicar el mapa d’Europa immediatament abans i després de la Segona 
Guerra Mundial. 

33. Identificar i comentar algunes de les obres més rellevants de l’art del segle XVIII, XIX i 
primer terç del XX establint les relacions pertinents entre el contingut de les obres i 
algunes de les circumstàncies del seu context.    

34. Explicar les conseqüències socials de la Revolució Industrial, especialment en les dones 
i els infants, i comparar-ho amb la situació actual. 

35. Valorar els avenços científics en la vida diària i relacionar els principals descobriments 
en l’etapa de l’anomenada revolució científica durant els segles XVII i XVIII. 

36. Valorar els esforços fets tant en la Primera Guerra Mundial com en la Segona per arribar 
a consensos que aturessin o pal·liessin els horrors dels conflictes bèl·lics. 

37. Identificar i analitzar alguns conflictes en el món actual. 
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CULTURA CLÀSSICA (matèria optativa) 
 
INTRODUCCIÓ 
 
La matèria de cultura clàssica és una matèria optativa que pretén aportar als alumnes 
coneixements sobre la contribució del món clàssic a la civilització occidental en els àmbits 
literari, artístic, cultural i científic, entre d’altres, per tal que reconeguin i valorin críticament 
alguns elements comuns provinents del món clàssic. Per aquest motiu, aquesta matèria 
optativa vol contribuir a la millora de la formació humanística de l’alumnat, proporcionant una 
base sòlida per assentar coneixements no únicament de les ciències humanes i socials, sinó 
també de disciplines científiques i tècniques.  
 
La matèria de cultura clàssica comparteix competències de l’àmbit lingüístic i la dimensió 
cultural i artística de l’àmbit social. 
 
La civilització occidental no es pot entendre sense la presència de la tradició cultural 
grecoromana que, tant o més que d’altres, li confereix elements unitaris característics. 
 
A partir de la comparació constant entre el nostre món i els diferents aspectes dels clàssics 
grecoromans, l’alumnat ha de copsar aquells àmbits en què som hereus directes d’aquesta 
cultura, aquells en què ho som de forma indirecta perquè han estat reinterpretats pels 
homes i les dones d’altres èpoques, i aquells altres en què hi ha clares divergències, fruit de 
l’assimilació d’altres tradicions i de la mateixa evolució històrica. 
 
Els continguts de cultura clàssica s’organitzen en tres blocs:  
 

 Grècia i Roma com a civilitzacions històriques 
 Iniciació als elements bàsics de les llengües i literatures grega i llatina 
 L’herència de la cultura clàssica 

 
En el primer bloc es pretén que l’alumnat comprengui la dimensió temporal i espacial dels 
fenòmens lligats a la civilització clàssica, i que sigui capaç de reconèixer aspectes diversos 
de la cultura grecollatina pel que fa a la llengua, la literatura, la filosofia, la ciència, la tècnica, 
l’urbanisme, l’arquitectura i les arts plàstiques, entre d’altres, identificant elements unitaris i 
plurals. En aquest sentit, l’alumnat haurà de transferir competències adquirides en el marc 
d’altres matèries i, especialment, de les ciències socials. 
 
El segon bloc pretén iniciar l’alumnat en la dimensió lingüística de la civilització 
grecoromana, basada sobretot en elements de l’alfabet i del lèxic, i incorporant també alguns 
continguts de literatura. Per a aquells alumnes que optin pel llatí a quart d’ESO pot 
representar una introducció excel·lent, però el caràcter inicial d’aquesta formació lingüística 
fa aconsellable la matèria per a tots aquells alumnes que vulguin usar amb rigor i precisió la 
seva pròpia llengua. Les relacions d’aquest àmbit amb les llengües i literatures catalana i 
castellana, així com amb la primera o segona llengua estrangera, són molt estretes, cosa 
que possibilita que l’alumnat transfereixi coneixements d’una matèria a una altra. 
 
Finalment, el tercer bloc vol donar eines a l’alumnat perquè reconegui i valori críticament les 
aportacions de la civilització clàssica en la conformació de la cultura que li és pròpia, tot 
respectant la diversitat d’identitats culturals. Implica el desenvolupament per part dels 
alumnes de la sensibilitat estètica i la capacitat de reflexió crítica en valorar la pervivència de 
la cultura clàssica en contextos diversos, adquirint la consciència de pertinença a una cultura 
que comparteix arrels comunes amb d’altres. Certs elements de la cultura clàssica estan a la 
base d’algunes de les formes vigents de pensament i organització política i aquest fet 
permet establir un lligam entre els continguts de la matèria i els de cultura i valors ètics. 
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Catalunya conserva importants restes patrimonials del seu passat grec i llatí, la qual cosa 
possibilita en molts casos l’anàlisi directa dels elements materials del passat. Ara bé, el 
contingut de la matèria no se circumscriu únicament al conjunt de creacions culturals 
perdurables ─incloent-hi els textos escrits─, sinó que té en compte valors intangibles que 
han inspirat o inspiren diversos àmbits i manifestacions de les societats. 
 
En tots els casos convé, però, plantejar la didàctica d’aquesta matèria de manera que els 
alumnes que s’apropen a la cultura clàssica la percebin no com una qüestió desconnectada 
del seu món, sinó com un component més, per molt que quedi aparentment desdibuixat dins 
l’ampli marc de la cultura contemporània. És per això que convé no cenyir-se únicament a 
un passat llunyà i distant, per bé que pugui suscitar interès per si mateix, sinó partir també 
de referents actuals per copsar l’influx de la cultura grecollatina. És aleshores quan caldrà 
aprofundir en el coneixement de la cultura clàssica pròpiament dita, modificada, adaptada i 
reinterpretada per les societats al llarg dels segles i fins a l’actualitat. 
 
En la societat del coneixement, la digitalització comporta canvis a tot el cicle de 
l’aprenentatge: des de la cerca i el tractament de la informació, a la generació de nou 
coneixement (personal) fins a la seva transmissió. En tant que el coneixement es construeix 
a partir de la interacció amb l’entorn, les competències digitals s’han de considerar com a 
agents actius dels aprenentatges, ja que faciliten aquesta interacció. 
 
La proposta de distribució de continguts és orientativa i la decisió d’impartir aquesta matèria 
en un dels cursos de l’ESO és competència del centre, si bé és aconsellable que aquesta 
matèria s’ofereixi a tercer, perquè representa una bona iniciació per als alumnes que triïn 
llatí a quart d’ESO. Els continguts d’aquesta matèria es relacionen amb els continguts clau 
per a l’adquisició de les competències dels àmbits social, lingüístic, cientificotecnològic i 
digital.  
 
 
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Continguts 
 
Grècia i Roma com a civilitzacions històriques 
 
 Localització en el temps i en l’espai de Grècia i Roma antigues, analitzant alguns 

elements rellevants de l’organització social, política i econòmica per mitjà de diverses 
fonts històriques. Identificació dels elements de canvi i continuïtat entre ambdues 
civilitzacions. 

 Identificació de les primeres formes de pensament racional sorgides en la Grècia antiga. 
 Valoració de la importància de les primeres aportacions científiques dels grecs i la seva 

continuïtat i desenvolupament en el món científic i tècnic de l’època romana. 
 Caracterització de l’origen mític del món segons els grecs i els romans. Identificació de 

les divinitats gregues i romanes, així com dels principals relats mítics. Identificació 
d’altres formes de religiositat popular, especialment al món romà, establint paral·lelismes 
amb el present. 

 Reconeixement dels principis de l’urbanisme grec i, sobretot, romà, i valoració de la 
importància del món urbà en la civilització clàssica, tot localitzant les ciutats principals, 
els edificis urbans representatius i algunes de les grans obres públiques, per observació 
directa o indirecta. 

 Identificació dels elements que configuren l’art clàssic i dels canvis i continuïtats entre 
Grècia i Roma, localitzant, analitzant i valorant els elements patrimonials d’època 
clàssica a Catalunya. 
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 Anàlisi d’aspectes de la vida quotidiana (lleure, costums, relacions familiars i socials) 
entre els grecs i els romans, a partir de reconstruccions històriques en suports diversos, 
inclosos els mitjans audiovisuals i les TIC.  

 
Iniciació als elements bàsics de les llengües i literatures grega i llatina 
 
 Localització en el temps i en l’espai de les llengües grega i llatina. Identificació de les 

seves arrels comunes i de les relacions amb altres famílies lingüístiques.  
 Identificació dels trets bàsics dels alfabets grec i llatí i comparació amb alfabets d’altres 

llengües. Comparació d’alguns elements estructurals de la llengua pròpia amb les 
llengües grega i llatina per tal d’iniciar-se en el concepte de llengua flexiva. 

 Reconeixement de diversos tipus de fonts històriques escrites, identificant els sistemes 
d’escriptura, els diferents suports materials i les informacions que aporten al 
coneixement del passat.  

 Reconeixement de la diversitat lingüística de les llengües romàniques, valorant el seu 
origen comú. Identificació de llatinismes en la llengua pròpia, així com d’elements del 
vocabulari culte i terminologia cientificotècnica. 

 Caracterització dels principals gèneres literaris d’època clàssica i valoració de la 
literatura clàssica com a expressió de la dimensió cultural i estètica de la llengua. 
Identificació de la pervivència posterior d’aquests gèneres literaris per mitjà de fonts i 
suports diversos.     

 
L’herència de la cultura clàssica 
 
 Reconeixement de la pertinença a una cultura, configurada amb diversos elements 

culturals, valorant críticament la incidència de les aportacions de la cultura clàssica. 
 Identificació de les relacions d’intercanvi cultural entre grecs i romans i altres cultures 

coetànies. 
 Identificació de les diferents visions de la cultura clàssica al llarg de la història de la 

cultura occidental, reconeixent els períodes de reivindicació del passat clàssic i 
interpretant l’ús que s’ha fet del llegat clàssic. 

 Anàlisi i valoració de les aportacions artístiques de l’antiguitat clàssica a partir 
d’exemples passats i presents. 

 Reconeixement d’elements de la mitologia clàssica en manifestacions artístiques i 
culturals del món actual (arts plàstiques, arts escèniques, música, dansa, cinema). 

 Caracterització dels valors, disposicions i costums fruit de l’herència clàssica en diversos 
camps (educació, pensament, dret, política). 

 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Localitzar en el temps les etapes bàsiques de les cultures grega i romana i els seus fets 

més rellevants. Reconèixer els elements de canvi i continuïtat entre ambdues cultures, 
així com valorar la seva relació amb altres cultures coetànies. 

2. Identificar les formes bàsiques de l’organització social i política de Grècia i Roma, 
reconeixent els elements de pervivència en les institucions polítiques i socials del món 
actual. 

3. Localitzar l’espai geogràfic de les civilitzacions grega i romana, així com elements 
rellevants del patrimoni cultural i artístic de l’època clàssica a Europa i Catalunya, 
valorant la necessitat de preservar-los. 

4. Reconèixer la mitologia clàssica com a font d’inspiració al llarg de la història, identificant 
la seva herència en algunes manifestacions artístiques i culturals del món actual. 

5. Reconèixer elements del llegat lingüístic comú de les llengües romàniques actuals, 
distingint alguns gèneres literaris aportats per grecs i romans. 
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6. Identificar aspectes significatius de l’aportació de la cultura clàssica a la civilització 
occidental en els camps del pensament, la ciència i la tècnica. 

7. Utilitzar fonts diverses per obtenir, organitzar i processar informació sobre elements de la 
vida quotidiana i el lleure de les societats grega i romana, establint relacions entre el 
passat i el present. 

8. Identificar críticament l’herència dels clàssics i les seves possibilitats d’influir en el món 
actual, establint relacions entre alguns dels seus valors, disposicions i costums i els 
actuals. 
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ECONOMIA (matèria optativa de 4t)  
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’economia és una matèria optativa que pretén aportar als alumnes coneixements de  
cultura econòmica i dialèctica, i de raonament econòmic i modelització.  
 
Això suposa tractar els continguts amb una metodologia que permeti introduir els models 
més utilitzats per a l’anàlisi econòmica. L’alumnat ha de poder donar respostes coherents als 
principals temes de debat econòmic i fer-ho aportant una reflexió crítica sobre les causes 
dels problemes, coneixent algunes de les possibles solucions proposades per les escoles de 
pensament econòmic. A partir de la comprensió dels conceptes econòmics bàsics, podrà 
interpretar alguns indicadors econòmics amb un grau d’autonomia suficient.  
 
També permet assolir la capacitat per poder interpretar informacions i opinar de manera 
argumentada sobre qüestions de l’actualitat econòmica. La cultura econòmica implica 
reconèixer l’individu en el seu paper com a consumidor, productor, treballador, inversor o 
estalviador, i ciutadà responsable en una societat democràtica, ja que moltes d’aquestes 
qüestions són de gran transcendència per a la seva vida personal i familiar.  
 
Pel que fa al raonament econòmic i modelització identifica els diferents models 
d’organització política, econòmica i territorial, tant a escala més propera com a escala global, 
que permetrà comprendre com afecta la vida dels ciutadans.  
 
El disseny d’un projecte empresarial constitueix un espai d’enriquiment de la pròpia 
personalitat, relacionat amb una activitat de caràcter emprenedor, que pot afavorir el propi 
creixement personal i professional i a la vegada posa en pràctica continguts de cultura 
econòmica. 
 
La matèria d’economia incideix en el desenvolupament d’habilitats en gestió, planificació i 
organització tant en el cas que fa referència al projecte empresarial com a l’hora d’elaborar 
el propi itinerari formatiu i professional. Tenint en compte una sèrie de condicions, permet 
prendre decisions, en un entorn concret, i ser prou flexible per adaptar-les quan sigui 
necessari. 
 
La matèria d’economia té punts d’intersecció amb la matèria d’emprenedoria pel que fa a 
l’aplicació dels coneixements econòmics i l’autoconeixement amb relació als itineraris 
formatius i professionals. 
 
Aquesta matèria també contribueix a l’assoliment d’altres competències bàsiques 
transversals: la competència d’aprendre a aprendre, la competència social i la competència 
digital.  
 
Pel que fa a la competència transversal d’aprendre a aprendre, suposa desenvolupar 
habilitats per conduir el propi aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera 
cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats. Des 
d’aquesta matèria, es fomenta l’adquisició de la consciència de les pròpies capacitats, del 
que pot fer un mateix o de les coses que pot fer amb l’ajuda dels altres.  
 
És objecte d’aquesta matèria la recerca de la informació, les possibles fonts i els diversos 
suports, així com la transformació d’aquesta informació en coneixement. En el 
desenvolupament de la matèria s’han d’evidenciar les possibilitats d’emprendre projectes 
personals que poden ser aplicables a la realitat i que tinguin en compte la necessitat de 
seguir aprenent de manera continuada al llarg de tota la vida.  
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La competència social d’identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves 
interrelacions també es recull a l’economia, per prendre decisions respecte a la configuració 
espacial de les activitats humanes amb criteris de sostenibilitat. 
 
La matèria d’economia també contribueix a l’assoliment de la competència comunicativa, 
gràcies a l’ús de la llengua com a instrument de comunicació oral i escrita. També s’assoleix 
aquesta competència fent ús d’eines tecnològiques de suport a la comunicació. 
 
Les activitats que es desenvolupen dins la matèria d’economia també permeten 
desenvolupar les habilitats relacionades amb la competència digital, que comporta el 
tractament i la presentació de la informació i l’ús de xarxes socials per a les finalitats 
específiques. 
 
També l’economia desplega competències de l’àmbit matemàtic, com traduir un problema a 
llenguatge matemàtic utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats per tal de 
poder resoldre’ls. Alhora permet emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir 
i construir coneixement a partir d’idees matemàtiques. 
 
 
OBJECTIUS 
 
La matèria d’economia a l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el 
desenvolupament de les capacitats següents: 
 
1. Explicar les principals característiques que diferencien el sistema d’economia de mercat 

respecte d’altres sistemes. 
2. Prendre consciència de la interdependència dels factors econòmics i reflexionar sobre 

les conseqüències del propi comportament com a agent econòmic. 
3. Utilitzar models per a l’anàlisi de la realitat econòmica. Proposar mesures de política 

econòmica que puguin resoldre determinats desequilibris econòmics. 
4. Interpretar taules amb indicadors econòmics. Utilitzar tècniques de tractament de dades 

per tal d’analitzar la informació econòmica i reconèixer la interdependència de les 
diferents variables que mesuren l’activitat econòmica tot usant les TIC. 

5. Comparar algunes macromagnituds de diferents moments històrics de l’economia 
catalana, espanyola, europea i internacional per analitzar i valorar les repercussions del 
creixement econòmic sobre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones. 

6. Determinar per a un cas senzill l’estructura d’ingressos i costos d’una empresa, i 
calcular-ne el benefici. 

7. Reconèixer el funcionament bàsic del diner i diferenciar els tipus de comptes bancaris i 
de targetes emeses com a mitjà de pagament. 

8. Analitzar les polítiques econòmiques emprades pel sector públic per regular l’activitat 
econòmica.  

9. Identificar les competències, interessos i actituds envers la feina per poder prendre 
decisions de formació i inserció laboral i adaptar-se de manera flexible als canvis que 
puguin produir-se al llarg de la vida personal i professional. 

10. Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional, tot tenint en compte la 
formació permanent i les expectatives personals a partir de l’autoconeixement i la 
recerca d’informació sobre les diferents opcions formatives i professionals. 

11. Descriure les diferents formes jurídiques de les empreses, i relacionar-hi les 
responsabilitats legals dels seus propietaris i gestors, així com les exigències de capital. 

12. Reconèixer els valors emprenedors que són aplicables en situacions quotidianes i en 
diverses activitats professionals i aplicar-los al disseny d’una idea empresarial viable, tot 
emprant les eines adequades i analitzant la informació necessària. 
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CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Continguts  
 
Els continguts s’ordenen en cinc blocs: el primer defineix i situa el sistema econòmic de 
mercat, introdueix en el coneixement del comportament dels agents econòmics, les 
empreses i els consumidors, i fa referència a l’evolució de l’economia al llarg del temps, els 
cicles econòmics. 
 
El segon bloc identifica els diferents factors de producció que intervenen en el procés de 
producció i com afecta l’activitat productiva a l’entorn. Introdueix les diferents formes 
jurídiques de les empreses, diferencia els ingressos i els costos generals d’una empresa. 
Proposa portar a terme un projecte empresarial en qualsevol sector empresarial, considerant 
també la possibilitat de tirar endavant un projecte d’emprenedoria social. També és dóna 
una visió de l’economia més enllà de les fronteres d’una àrea econòmica. 
 
El tercer se centra en el pressupost públic i les polítiques econòmiques que porten a terme 
les diferents administracions per regular l’economia. Comporta la recerca i selecció de la 
informació adequada per a la preparació d’informes amb l’ús de mitjans digitals adients. La 
participació en debats pot ajudar a analitzar les mesures preses per les diferents 
administracions. 
 
El quart bloc introdueix les finances personals per elaborar un pressupost personalitzat, així 
com identificar els diferents productes financers de crèdit i dèbit. També s’exposen els 
diferents tipus d’assegurança segons els riscos en les diferents etapes de la vida.  
 
El cinquè bloc se centra en l’autoconeixement i l’itinerari formatiu per facilitar el coneixement 
de les diferents professions i camps ocupacionals existents a l’entorn, perquè l’alumne pugui 
crear amb coherència el seu propi itinerari academicoprofessional, i introdueix els drets i 
deures que es deriven de les relacions laborals. 
 
L’economia i els sistemes econòmics 
 
 Les necessitats humanes i l’escassetat. 
 L’assignació de recursos. El cost d’oportunitat. 
 Evolució històrica dels sistemes econòmics. 
 Les relacions bàsiques que s’estableixen entre les empreses i altres agents econòmics. 
 Els cicles econòmics. 

 
L’empresa i la funció de producció 
 
 L’empresa i l’empresari. 
 La funció de producció. Factors de producció que intervenen en un procés productiu. 
 El desenvolupament sostenible. 
 Tipus d’empreses. Funcions, objectius i fiscalitat. Ingressos, costos i beneficis. 
 Planificació i execució d’un projecte empresarial. 
 El comerç internacional i la globalització econòmica. 

 
El sector públic 
 
 Els ingressos i les despeses de l’Estat. 
 El deute públic i el dèficit públic. 
 La política fiscal com a instrument de distribució de rendes. 
 La política monetària: el Banc Central Europeu. 
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 L’economia a la Unió Europea. Polítiques comunes. 
 La inflació i la deflació. L’ocupació i l’atur. 

 
Les finances personals 
 
 Els ingressos, les despeses, el consum, l’estalvi i les inversions.  
 La gestió del pressupost personal.  
 Productes financers de dèbit i crèdit. 
 Drets i deures dels consumidors en el mercat financer. 
 L’assegurança com a mitjà de cobertura de riscos. 

 
Autoconeixement i itinerari formatiu 
 
 Interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional. 
 Itineraris formatius i carreres professionals. 
 Característiques relacionades amb les formes de treball: treball per compte propi 

(autoocupació) i treball per compte d’altri. 
 Drets i deures que es deriven de les relacions laborals en el mercat de treball. 
 El contracte de treball i la negociació col·lectiva. 

 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Reconèixer les característiques dels principals sistemes econòmics per poder valorar 

l’impacte de les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Identificar les característiques principals de la funció de producció en el mercat català, 

espanyol i europeu per valorar els efectes de l’activitat productiva sobre l’entorn social i 
sobre el medi ambient. 

3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la resta del món i el medi, per valorar les 
desigualtats en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa. 

4. Classificar les principals partides d’un pressupost públic per determinar els efectes que 
suposa la intervenció del sector públic sobre l’economia. 

5. Descriure les característiques de diverses situacions econòmiques i proposar alguna 
mesura correctora dels desequilibris. 

6. Definir les principals macromagnituds, la seva composició i les seves interrelacions per 
poder fer una diagnosi de la situació d’una economia. 

7. Descriure els productes financers més habituals per a l’estalvi i per a la inversió que 
permetin confeccionar un pressupost personal per comprendre les necessitats de la 
planificació financera. 

8. Reconèixer les competències personals i socials requerides pel mercat de treball per a 
diferents professions i elaborar un pla per assolir-les. 

9. Definir la idea de negoci, identificar les parts que integren un projecte d’empresa, 
detectar les condicions que permeten la seva viabilitat legal, econòmica i financera i 
dissenyar de forma bàsica el seu model organitzatiu per confeccionar un projecte 
d’empresa, manifestant una actitud creativa i autònoma. 

10. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent dades desagregades per sexes, escrites, 
orals i telemàtiques, per confeccionar una petita recerca de la situació econòmica 
catalana, espanyola, europea i/o internacional. 

11. Analitzar de manera individual o en equip, amb el suport de mitjans audiovisuals i de les 
TIC, casos simples sobre els problemes econòmics per poder argumentar mesures que 
tendeixin a solucionar-los. 
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EMPRENEDORIA (matèria optativa de 1r a 3r i matèria optativa de 4t)  
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’emprenedoria desenvolupa competències transversals de l’àmbit personal i social: 
competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria, i competència d’aprendre a 
aprendre.  
 
La competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria implica avançar en aplicar 
un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la 
perseverança, el coneixement d’un mateix, l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control 
emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions, però 
també d’aprendre de les errades i d’assumir riscos, el lideratge, l’assumpció de 
responsabilitats i la creativitat. 
 
El disseny d’un projecte empresarial constitueix un espai de desenvolupament de la pròpia 
personalitat, relacionat amb una activitat de caràcter emprenedor, que pot esdevenir un 
espai al servei del propi creixement personal i professional. També ha de tenir en compte la 
responsabilitat social i el sentit ètic. 
 
La matèria d’emprenedoria també incideix en el desenvolupament d’habilitats en gestió i 
organització: la planificació adequada del que es vol fer, tot tenint en compte una sèrie de 
condicions i prenent decisions, en un entorn concret, i ha de ser prou flexible per adaptar-les 
quan sigui necessari. 
 
Pel que fa a la competència d’aprendre a aprendre, suposa desenvolupar habilitats per 
conduir el propi aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada 
més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats. Des d’aquesta matèria 
es fomenta l’adquisició de la consciència de les pròpies capacitats, del que pot fer un mateix 
o de les coses que pot fer amb l’ajuda dels altres. Potenciant l’esperit col·laboratiu es pot 
desenvolupar el seu compromís cívic per conviure i habitar el món, encaminat a la millora de 
la societat. En un món globalitzat i interconnectat cal cercar espais comuns de convivència, 
respectant les diferents identitats.  
 
És objecte d’aquesta matèria la recerca de la informació, les possibles fonts i els diversos 
suports, així com la transformació d’aquesta informació en coneixement. En el 
desenvolupament de la matèria s’han d’evidenciar les possibilitats d’emprendre projectes 
personals que poden ser aplicables a la realitat i que mostrin la necessitat de seguir 
aprenent de manera continuada al llarg de tota la vida.  
 
Les activitats de la matèria d’emprenedoria també permeten desenvolupar les habilitats 
relacionades amb la competència digital, que comporta el tractament i la presentació de la 
informació i l’ús de xarxes socials per a les finalitats específiques. 
 
La matèria d’emprenedoria té punts d’intersecció amb la matèria d’economia pel que fa al 
suport conceptual que l’alumne ha de tenir a l’hora d’aplicar els coneixements 
d’emprenedoria. 
 
Aquesta matèria també contribueix a l’assoliment d’altres competències bàsiques 
associades a altres matèries: la competència matemàtica, la competència social i la 
competència comunicativa.  
 
Quant a la competència matemàtica, s’estudia com traduir un problema a llenguatge 
matemàtic utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats per poder resoldre’l. 
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Alhora permet emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir 
coneixement a partir d’idees matemàtiques. 
 
La competència social d’identificar els principals elements de l’espai geogràfic i les seves 
interrelacions, per prendre decisions respecte a la configuració espacial de les activitats 
humanes amb criteris de sostenibilitat també es té en compte a l’emprenedoria. 
 
El desenvolupament de la competència d’identificar els diferents models d’organització 
política, econòmica i territorial, tant a escala més propera com a escala global, permetrà a 
l’alumne comprendre com afecta la vida dels ciutadans.  
 
A més, contribueix a l’assoliment de la competència comunicativa, gràcies a l’ús de la 
llengua com a instrument de comunicació oral i escrita. També s’assoleix aquesta 
competència fent ús d’eines tecnològiques de suport a la comunicació. 
 
OBJECTIUS 
 
La matèria d’emprenedoria a l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el 
desenvolupament de les capacitats següents: 
 
1. Identificar les competències, els interessos i les actituds envers la feina per poder 

prendre decisions de formació i inserció laboral. Adaptar-se de manera flexible als canvis 
que puguin produir-se al llarg de la vida personal i professional. 

2. Ampliar el coneixement de professions diverses, superant els estereotips de gènere. 
3. Localitzar fonts d’oferta de feina en l’entorn socioeconòmic local, regional, nacional, 

europeu i internacional. Analitzar les característiques dels diferents llocs de treball que 
s’ofereixen. 

4. Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional, tenint en compte la formació 
permanent i les expectatives personals a partir de l’autoconeixement i de la recerca 
d’informació, usant les TIC, sobre les diferents opcions formatives i professionals. 

5. Valorar el paper de l’Estat i la Seguretat Social en la protecció de les persones.  
Comprendre la necessitat de protecció dels riscos laborals. 

6. Reconèixer els valors emprenedors que són aplicables en situacions quotidianes i en 
diverses activitats professionals. 

7. Valorar el paper de l’empresa com a productora de béns i serveis, i com a generadora de 
llocs de treball. 

8. Dissenyar una idea empresarial viable en diversos camps, també tenint en compte 
negocis amb funció social, tot emprant les tècniques de tractament de dades adequades. 

9. Planificar les finances personals i gestionar els pressupostos personals.  
10. Explicar els productes financers d’estalvi i inversió de les empreses amb la col·laboració 

dels agents financers i els avantatges de la diversificació.  
11. Realitzar activitats que contribueixin a millorar el treball en equip. 
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CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER CURSOS 
 
Emprenedoria (matèria optativa de 1r a 3r) 
 
La proposta de distribució de continguts és orientativa i la decisió d’impartir aquesta matèria 
en qualsevol dels tres primers cursos de l’ESO és competència del centre, si bé és 
aconsellable que aquesta matèria s’ofereixi a tercer, perquè representa una bona iniciació 
per als alumnes que triïn economia, emprenedoria o economia i emprenedoria a quart 
d’ESO. 
 
 
Continguts 
 
Els continguts s’ordenen en tres blocs: un primer, que fa referència a l’autoconeixement i 
l’itinerari formatiu; el segon, que fa referència a la iniciativa emprenedora i el projecte 
d’empresa; i el tercer bloc fa referència a la planificació financera. 
 
El primer apartat conté el coneixement de les diferents professions i camps ocupacionals 
existents en l’entorn, per tal que l’alumnat pugui elaborar el seu propi itinerari 
academicoprofessional. 
 
El segon apartat se centra en les habilitats personals lligades a l’emprenedoria, amb la 
finalitat d’aprendre a executar accions amb resolució i eficàcia, en situacions de la vida 
quotidiana. 
 
El tercer bloc inclou les finances, les possibilitats de finançament del dia a dia i del llarg 
termini tant a nivell personal com professional, diferenciant les diverses fonts de 
finançament. 
 
L’avaluació ha de tenir en compte els diferents tipus de continguts implicats, i alhora ha de 
ser una avaluació en l’acció, que permeti valorar no tan sols els resultats finals sinó també 
els processos de reflexió i creixement personal, i l’elaboració i aplicació de projectes que 
permetin l’assoliment de les competències de la matèria. 

 
Autoconeixement  i itinerari formatiu 
 
 Les vies d’accés als nivells acadèmics, les competències i titulacions que se’n deriven, i 

les diferents famílies professionals i sortides laborals.  
 Recerca sobre les diferents tasques que fan professionals de diferents nivells de 

qualificació, tot superant estereotips de gènere i altres prejudicis. 
 Disseny del propi itinerari formatiu i professional. 

 
Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa 
 
 Valors i cultures del treball i de les capacitats emprenedores. 
 Estudi del mercat potencial per a generació d’idees de negoci. 
 Planificació i execució en grup d’un projecte empresarial senzill.  

 
Planificació financera 
 
 El paper dels intermediaris financers en la societat. 
 Principals productes i serveis financers. 
 El pressupost personal. 

  



Currículum educació secundària obligatòria  Àmbit social (emprenedoria)   

Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 – 28.8.2015  40  

Criteris d’avaluació 
 
1. Reconèixer les competències personals i socials requerides pel mercat de treball per a 

diferents professions. Assolir habilitats i actituds relacionades amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, per obtenir informació sobre les 

característiques del mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com en relació amb 
un context europeu i internacional. 

3. Dissenyar el propi projecte d’itinerari formatiu i professional per a la consecució dels 
objectius personals. 

4. Identificar les parts que integren un projecte d’empresa i desenvolupar-ne un per afrontar 
els problemes que es puguin plantejar, manifestant una actitud creativa i autònoma per 
gestionar la pròpia feina. 

5. Descriure els productes financers més habituals per a l’estalvi i per a la inversió que 
permeti confeccionar un pressupost personal per comprendre les necessitats de la 
planificació financera. 

6. Descriure els principals drets i deures dels consumidors en el món financer per 
reconèixer les implicacions dels contractes financers més habituals. 

7. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal durant l’exposició pública dels 
resultats d’una recerca individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans audiovisuals i 
de les TIC. 
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Emprenedoria (matèria optativa de 4t) 
 
Continguts  
 
Els continguts s’ordenen en tres blocs: el primer fa referència a l’autoconeixement i l’itinerari 
formatiu; el segon, a la iniciativa emprenedora i el projecte d’empresa; i el tercer, a la 
planificació financera.  
 
El primer bloc conté el coneixement de les diferents formacions, professions i camps 
ocupacionals existents a l’entorn, perquè l’alumnat pugui elaborar el seu propi itinerari 
academicoprofessional. També inclou drets i deures de les relacions laborals. 
 
El segon se centra en les habilitats personals i professionals lligades a l’emprenedoria, amb 
la finalitat d’aprendre a executar accions amb resolució i eficàcia en situacions de la vida 
quotidiana. 
 
També introdueix l’alumnat en el coneixement del funcionament de l’empresa i es 
desenvolupa un projecte empresarial. Serà clau la recerca i la selecció de la informació 
adequada per a la preparació del pla d’empresa amb els mitjans informàtics adequats. La 
presentació oral del projecte pot ajudar a reflexionar i compartir coneixement entre l’alumnat.  
 
El tercer bloc recull les finances personals, amb l’elaboració d’un pressupost personal, i les 
finances de les empreses, tant del dia a dia com a llarg termini, diferenciant les diferents 
fonts de finançament internes i externes i el paper dels agents financers. 
 
D’altra banda, també es tracta de donar una visió de l’emprenedoria més enllà de les 
fronteres d’una àrea econòmica. S’estudiaran les relacions econòmiques en el marc 
europeu. Es relaciona l’impacte econòmic internacional amb les possibilitats d’un 
desenvolupament sostenible.  
 
Pel que fa a l’avaluació, demana un assoliment progressiu i continuat. És important habituar 
l’alumne a la reflexió i la comprensió dels conceptes, i evitar la memorització ràpida. El 
comentari guiat a partir de notícies d’actualitat o de taules de dades és un bon recurs per fer 
proves escrites variades i que impliquin diversitat de procediments.  
 
Autoconeixement i itinerari formatiu  

 
 Interessos, aptituds, capacitats i motivacions personals per a la carrera professional. 
 Itineraris formatius i carreres professionals. 
 La presa de decisions de l’itinerari personal. 
 El treball. Drets i deures derivats de la relació laboral. 
 El contracte laboral i la negociació col·lectiva. 
 Els riscos laborals i les prevencions laborals. 

 
Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa  
 
 La iniciativa emprenedora i l’empresari a la societat. 
 La idea de projecte d’empresa. 
 Planificació i execució d’un pla d’empresa. 
 Característiques del mercat. 
 L’estructura productiva: procés productiu i factors productius. 
 L’empresa: tipus d’empreses. Funcions, objectius i fiscalitat. 
 Viabilitat del projecte empresarial. 
 Ajudes i suports a la creació d’empreses. 
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Planificació financera 
 
 Els ingressos, les despeses, el consum i l’estalvi.  
 El pressupost personal.  
 El diner. El sistema financer i bancari. 
 Conceptes d’inversió i finançament. 
 El paper dels intermediaris financers a la societat. 
 Fonts de finançament empresarials. Externes i internes. 
 La planificació financera de les empreses. 
 Els impostos que afecten les empreses. 

 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Reconèixer les competències personals i socials requerides pel mercat de treball per a 

diferents professions i assolir habilitats i actituds relacionades amb l’emprenedoria. 
2. Utilitzar diferents tipus de fonts, incloses les TIC, per obtenir informació sobre les 

característiques del mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com d’un context 
europeu i internacional. 

3. Elaborar el propi itinerari formatiu i professional que respongui a les competències, 
interessos i actituds personals.  

4. Distingir els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, tant en els 
contractes de treball com en els documents de negociació col·lectiva. 

5. Descriure les bases del sistema de la Seguretat Social, així com les obligacions de 
treballadors i empresaris en aquest sistema. 

6. Identificar les situacions de riscos laborals més habituals en els sectors d’activitat 
econòmica. 

7. Valorar la cultura del treball i les capacitats emprenedores. 
8. Conèixer les característiques principals de l’estructura productiva d’una empresa i del 

mercat català, espanyol, europeu i internacional per valorar els efectes de l’activitat 
productiva sobre l’entorn social i sobre el medi ambient. 

9. Identificar les parts que integren un projecte d’empresa. 
10. Confeccionar un projecte d’empresa, identificar el producte, els consumidors, la 

competència i fixar una estratègia de màrqueting, manifestant una actitud creativa i 
autònoma per gestionar la pròpia feina. 

11. Descriure els productes financers més habituals per a l’estalvi i per a la inversió que 
permeti confeccionar un pressupost personal. 

12. Identificar les fonts de finançament externes i internes de les empreses. 
13. Comprendre la necessitat de la planificació financera de les empreses amb relació a 

l’activitat sectorial i l’economia nacional. 
14. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal durant l’exposició pública dels 

resultats d’una recerca individual o col·lectiva, amb el suport dels mitjans audiovisuals i 
de les TIC.  
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ECONOMIA I EMPRENEDORIA (matèria compactada de 4t)  
 
INTRODUCCIÓ 
 
La matèria compactada d’economia i emprenedoria pretén aportar als alumnes 
coneixements de cultura econòmica i de raonament, i complementar-los amb els valors i 
actituds personals relacionats amb l’autonomia i iniciativa personal i emprenedoria. És, per 
tant, una matèria que afegeix valor als continguts acadèmics de l’economia perquè els 
relaciona amb el vessant aplicat de l’emprenedoria, i a la vegada afegeix valor als continguts 
d’emprenedoria amb la fonamentació teòrica. 
 
L’economia i l’emprenedoria comparteixen continguts relacionats amb l’aplicació dels 
coneixements econòmics, l’autoconeixement amb relació als itineraris formatius i 
professionals i el projecte empresarial. També, comparteixen el desenvolupament 
d’habilitats en gestió i organització de projectes: la planificació adequada del que es vol fer, 
tot tenint en compte una sèrie de condicions i prenent decisions, en un entorn concret, i ser 
prou flexible per adaptar-les quan sigui necessari. 
 
Els continguts de cultura econòmica es tracten amb una metodologia que permeti introduir 
els models més utilitzats per a l’anàlisi econòmica. La finalitat és que l’alumnat ha de donar 
respostes coherents als principals temes de debat econòmic i fer-ho aportant una reflexió 
crítica sobre les causes dels problemes, coneixent algunes de les possibles solucions 
proposades per les escoles de pensament econòmic. A partir de la comprensió dels 
conceptes econòmics bàsics, l’alumnat podrà interpretar alguns indicadors de l’economia del 
país i  podrà assolir un grau d’autonomia suficient. 
 
Igualment, l’alumnat ha d’assolir la capacitat per poder interpretar informacions i opinar de 
manera argumentada sobre qüestions de l’actualitat econòmica. La cultura econòmica 
implica reconèixer el seu paper com a persona consumidora, productora, treballadora, 
inversora o estalviadora i com a ciutadà o ciutadana responsable en una societat 
democràtica, ja que moltes d’aquestes qüestions són de gran transcendència per a la seva 
vida personal i familiar. 
 
Pel que fa al raonament econòmic i modelització l’alumnat ha d’observar les dades reals i 
plantejar interrelacions entre elles. A l’hora de prendre decisions, l’alumnat ha de ser capaç 
d’establir diferents alternatives, analitzant les dades i valorant les relacions costos/beneficis. 
També implica adquirir la capacitat matemàtica d’aplicar certs models a casos concrets. 
 
Aquesta matèria compactada també contribueix a l’assoliment d’altres competències 
bàsiques transversals: la competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria, la 
competència d’aprendre a aprendre, la competència social i ciutadana, i la competència 
digital. 
 
L’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria implica avançar en el fet d’aplicar un conjunt 
de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el 
coneixement d’un mateix, l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la 
capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions, però també 
d’aprendre de les errades i d’assumir riscos, el lideratge, l’assumpció de responsabilitats i la 
creativitat. El disseny d’un projecte empresarial constitueix un espai de desenvolupament de 
la pròpia personalitat, relacionat amb una activitat de caràcter emprenedor, que pot 
esdevenir un espai al servei del propi creixement professional.  
 
Pel que fa a la competència d’aprendre a aprendre, suposa desenvolupar habilitats per 
conduir el propi aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada 
més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats. Des d’aquesta matèria, 
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es fomenta l’adquisició de la consciència de les pròpies capacitats, del que pot fer un mateix 
o de les coses que pot fer amb l’ajuda dels altres. En el desenvolupament de la matèria s’ha 
d’evidenciar les possibilitats d’emprendre projectes personals que poden ser aplicables a la 
realitat i que tinguin en compte la necessitat de seguir aprenent de manera continuada al 
llarg de tota la vida.  
 
La competència social i ciutadana es desenvolupa en l’anàlisi de l’impacte de les activitats 
productives i de consum, tant des del vessant social com del mediambiental.  
 
Identificar els diferents models d’organització política, econòmica i territorial, tant a l’escala 
més propera com a escala global, permetrà comprendre com afecta la vida dels ciutadans. 
També els ha de permetre reconèixer les desigualtats socials i econòmiques que tenen lloc 
en els diversos territoris i societats, en aspectes com la disponibilitat de recursos bàsics i 
l’accés a serveis bàsics, entesos com a resultat d’una distribució desigual de la riquesa.  
 
Les activitats de la matèria d’economia i emprenedoria també permeten desenvolupar les 
habilitats relacionades amb la competència digital, que comporta el tractament i la 
presentació de la informació i l’ús de xarxes socials per a les finalitats específiques. 
 
Aquesta matèria compactada també contribueix a l’assoliment d’altres competències 
bàsiques associades a altres matèries: la competència matemàtica i la competència 
comunicativa. 
 
Quant a la competència matemàtica s’aborda com traduir un problema a llenguatge 
matemàtic utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats per tal de poder 
resoldre’ls. Alhora permet emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i 
construir coneixement a partir d’idees matemàtiques. 
 
A més, contribueix a l’assoliment de la competència comunicativa, gràcies a l’ús de la 
llengua com a instrument de comunicació oral i escrita, i a l’ús d’eines tecnològiques de 
suport a la comunicació. 
 
 
OBJECTIUS 
 
La matèria compactada d’economia i emprenedoria a l’educació secundària obligatòria té 
com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 
 
1. Prendre consciència de la interdependència dels factors econòmics. Reflexionar sobre 

les conseqüències del propi comportament com a agent econòmic. 
2. Identificar les competències, interessos i actituds envers la feina per poder prendre 

decisions de formació i inserció laboral i adaptar-se de manera flexible als canvis que 
puguin produir-se al llarg de la vida personal i professional. 

3. Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional, tot tenint en compte la 
formació permanent i les expectatives personals a partir de l’autoconeixement i de la 
recerca d’informació sobre les diferents opcions formatives i professionals. 

4. Explicar les principals característiques que diferencien el sistema d’economia de mercat 
respecte d’altres. 

5. Utilitzar models per a l’anàlisi de la realitat econòmica. Proposar mesures de política 
econòmica que puguin resoldre determinats desequilibris econòmics. 

6. Interpretar taules amb indicadors econòmics. Utilitzar tècniques de tractament de dades 
per tal d’analitzar la informació econòmica. I reconèixer la interdependència de les 
diferents variables que mesuren l’activitat econòmica. 

7. Comparar macromagnituds de diferents moments històrics de l’economia catalana, 
espanyola, europea i internacional. 
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8. Analitzar i valorar les repercussions del creixement econòmic sobre el medi ambient i la 
qualitat de vida de les persones. 

9. Reconèixer els valors emprenedors que són aplicables en situacions quotidianes i en 
diverses activitats professionals i aplicar-los al disseny d’una idea empresarial viable, tot 
emprant les eines adequades i analitzant la informació necessària. 

10. Intervenir en un debat, per abordar problemes econòmics, expressant els propis 
arguments i utilitzant la terminologia econòmica i les dades adequades al context, tot 
usant les TIC. 

 
 
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Continguts  
 
Els sis blocs de continguts s’ordenen en dos grans apartats: un primer apartat, que agrupa 
els tres primers blocs, té una perspectiva més microeconòmica; i el segon, amb els tres 
blocs següents, té un enfocament més macroeconòmic. 
 
El primer apartat defineix i situa el sistema econòmic de mercat, i l’acosta al coneixement del 
comportament dels agents econòmics, empreses i consumidors. També fa referència a les 
finances personals. 
 
El segon apartat introdueix l’alumnat en el coneixement del funcionament de l’economia 
nacional. Se centra en el pressupost públic com a instrument de política econòmica. Serà 
clau la recerca i selecció de la informació adequada per a la preparació d’informes amb els 
mitjans informàtics adequats. La participació en debats pot ajudar a analitzar les mesures 
preses per les diferents administracions. 
 
D’altra banda, també es tracta de donar una visió de l’economia més enllà de les fronteres 
d’una àrea econòmica. S’estudiaran les relacions econòmiques internacionals. Es relaciona 
l’impacte econòmic internacional amb les possibilitats d’un desenvolupament sostenible. 
Seria interessant introduir activitats integradores de continguts treballats en els apartats 
anteriors, com ara l’estudi de dades reals que permetin la comparació de la situació 
econòmica de diferents economies. 
 
Pel que fa a l’avaluació, demana un assoliment progressiu i continuat. És important habituar 
l’alumne a la reflexió i la comprensió dels conceptes, i evitar la memorització ràpida. El 
comentari guiat a partir de notícies d’actualitat o de taules de dades és un bon recurs per fer 
proves escrites variades i que impliquin diversitat de procediments.  
 
El sistema econòmic 
 El principal problema econòmic: l’escassetat. 
 L’elecció i l’assignació de recursos. El cost d’oportunitat. 
 Els agents econòmics. El flux circular de la renda. 
 Els sistemes econòmics. 
 Les interrelacions entre els agents econòmics. 
 Interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional. 
 Itineraris formatius i carreres professionals. 

 
La producció 
 L’estructura productiva: procés productiu i factors productius. 
 L’empresa: tipus d’empreses. Funcions, objectius i fiscalitat. 
 Ingressos, costos i beneficis. 
 El pla d’empresa. 
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Les finances personals 
 Els ingressos, les despeses, el consum, l’estalvi i les inversions.  
 El pressupost personal.  
 Productes de dèbit i crèdit. 

 
El sector públic 
 Els objectius del sector públic. 
 El pressupost públic: els ingressos i les despeses públics. 
 El deute públic i el dèficit públic. 
 La política econòmica. La política fiscal com a instrument de distribució de rendes. 

 
Problemes econòmics actuals 
 Els cicles econòmics. 
 La inflació i la deflació. 
 L’ocupació i l’atur. 

 
Economia internacional 
 El comerç internacional. 
 La globalització econòmica. 
 El desenvolupament sostenible. 

 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Reconèixer les característiques dels principals sistemes econòmics per poder valorar 

l’impacte de les decisions econòmiques en la vida dels ciutadans. 
2. Elaborar el propi itinerari formatiu i professional que respongui a les competències, 

interessos i actituds personals.  
3. Identificar les característiques principals de l’estructura productiva i del mercat català, 

espanyol, europeu i internacional per valorar els efectes de l’activitat productiva sobre 
l’entorn social i sobre el medi ambient. 

4. Descriure els productes financers més habituals per a l’estalvi i per a la inversió que 
permeti confeccionar un pressupost personal per comprendre les necessitats de la 
planificació financera. 

5. Classificar les principals partides d’un pressupost públic per determinar els efectes que 
suposa la intervenció del sector públic sobre l’economia. 

6. Confeccionar un projecte d’empresa, manifestant una actitud creativa i autònoma per 
gestionar la pròpia feina. 

7. Definir les principals macromagnituds, la seva composició i les seves interrelacions per 
poder fer una diagnosi de la situació d’una economia. 

8. Elaborar indicadors de diferents fonts, incloent dades desagregades per sexes, escrites, 
orals i telemàtiques, per confeccionar una petita recerca de la situació econòmica 
catalana, espanyola, europea i/o internacional. 

9. Reconèixer els diferents rols que assumeix un individu en el sistema econòmic i la 
interdependència de les seves actuacions amb la resta del món i el medi, per valorar les 
desigualtats en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa al món. 

10. Descriure les característiques de diverses situacions econòmiques i proposar alguna 
mesura correctora dels desequilibris. 

11. Analitzar de manera individual o en equip, amb el suport de mitjans audiovisuals i de les 
TIC, casos simples sobre els problemes econòmics per poder argumentar mesures que 
tendeixin a solucionar-los.  
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ÀMBIT ARTÍSTIC 
 

MÚSICA 
Música (matèria comuna a 1r i 2n o 3r) 
Música (matèria optativa de 4t) 

 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

Educació visual i plàstica (matèria comuna a 1r i 2n o 3r) 
Educació visual i plàstica (matèria optativa de 4t) 

 
ARTS ESCÈNIQUES I DANSA (matèria optativa de 4t) 

 
 
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT ARTÍSTIC  
 
La competència artística s’entén com l’habilitat per comprendre i fer un ús integrat de la 
varietat de coneixements que configuren l’art en els contextos socials en què són necessaris 
i demanats.  
 
La implicació educativa d’aquesta competència ha de permetre l’aprenentatge de les arts no 
únicament com a objectes de coneixement tècnic, cultural, estètic o històric, sinó que han de 
ser concebudes com una praxi, com un procés holístic d’experiències d’aprenentatge 
vivencials i gratificants que des de l’aula puguin vincular-se cap al usos socials.  
 
El coneixement i la pràctica de l’art han de permetre explorar, a través d’una reflexió crítica i 
compartida, la potencialitat versàtil dels llenguatges artístics. Per una banda, aquesta 
pràctica ha de facilitar els canals per fer emergir les emocions i els sentiments de l’alumnat, 
incentivant la creativitat i cercant vies per a l’expressió i la comunicació artístiques. El 
coneixement i la pràctica de l’art també han de permetre formar opinions i judicis basats en 
el respecte per la diversitat de formes i funcions d’expressió artística.  
 
Per altra banda, el coneixement i la pràctica de l’art han de promoure la reflexió, la 
conscienciació i l’ús de l’art, amb la seva diversitat de llenguatges, per convertir-lo en un 
vehicle per a l’educació en valors i una eina eficaç de transformació i canvi social.  
 
La competència comunicativa, entesa de manera genèrica, es fonamenta en l’habilitat de 
generar imatges mentals que ens faciliten la comprensió d’allò que percebem i ens ajuda a 
comprendre, interioritzar i interpretar conceptes, pensaments, sentiments i opinions, tant de 
manera oral com de manera gràfica i visual. 
 
El pensament visual, que és una de les formes mentals de processar la informació i és 
complementària al pensament verbal i auditiu, ens ajuda a comprendre i interpretar la realitat 
que ens envolta. Incentiva la creativitat i interactua amb tots els contextos socials i culturals, 
com l’educació i la formació, la vida privada o professional, la cultura i l’oci, perquè a partir 
de la imaginació creadora es troben noves respostes. 
 
Les matèries de música, d’educació visual i plàstica, i d’arts escèniques i dansa, presents en 
el currículum de l’educació secundària obligatòria, constitueixen una visió global i 
integradora de les arts amb més projecció en la societat contemporània. Les arts són actius 
culturals de primer ordre i cal que l’alumnat adopti una actitud activa, comprengui i 
experimenti, durant el seu procés formatiu, les prestacions d’aquests llenguatges. 
L’enfocament de l’aprenentatge per competències de les arts ha de permetre que l’alumnat 
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prengui consciència de les seves capacitats i habilitats d’expressió artística, les explori, les 
canalitzi i les desenvolupi al llarg de la seva escolarització.  
 
Les deu competències de l’àmbit artístic de música, d’educació visual i plàstica, i d’arts 
escèniques i dansa, s’organitzen a partir de tres dimensions: dimensió percepció i escolta; 
dimensió expressió, interpretació i creació; i dimensió societat i cultura. 
 
Per a la matèria de música s’han establert dotze continguts clau (CC) que es distribueixen 
en funció de la seva relació amb cada competència. Per a la matèria d’educació visual i 
plàstica, hi ha quinze continguts clau i per a la matèria d’arts escèniques i dansa, vuit. 
 
Atès que la competència digital és una competència transversal que s’adquireix a través de 
diverses matèries, i considerant que la dimensió d’expressió, interpretació i creació, inclou 
l’ús d’eines tecnològiques, s’han incorporat referències a l’àmbit digital en els continguts clau 
(CCD) i en els continguts per cursos. 
 
 
Dimensió percepció i escolta 
 
Aquesta dimensió agrupa les competències que corresponen a l’anàlisi de les produccions 
artístiques i a mostrar hàbits de percepció activa i reflexiva. 
 
Aquesta dimensió està integrada per dues competències: 
 
 

Competència 1. Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, 
musical i corporal per analitzar les produccions artístiques 

 
Aquesta competència implica ser capaç d’analitzar les produccions artístiques pròpies o 
d’altres en els àmbits de la creació visual, musical i corporal.  
 

● En un primer moment, l’activitat analítica suposa un exercici de disposició i voluntat 
d’acció sobre les produccions artístiques subjectes a anàlisi, que ha de permetre 
destriar, identificar i descriure els elements presents a cada producció.  

● La segona fase de l’anàlisi implica exercitar el pensament holístic per comprendre les 
interrelacions que s’estableixen entre els elements en el si de l’obra, que configuren i 
donen sentit a les produccions artístiques. 

 
Per realitzar aquesta aproximació analítica l’alumne ha de tenir: 
 

● Un coneixement previ dels elements que configuren les produccions artístiques. 
● El coneixement i les habilitats per aplicar de forma estratègica l’anàlisi que permeti 

copsar les diferències i les singularitats pròpies de cada llenguatge artístic per 
establir les seves relacions formals i significatives. 
 

Aquesta competència es relaciona amb les competències següents:  
 

● Les competències 3 i 4, ja que són les relacionades amb l’àmbit de la interpretació en 
música i en educació visual plàstica, i per accedir i desenvolupar processos 
d’interpretació cal un bon coneixement i ús dels elements dels llenguatges artístics.  

● Les competències 5 i 6, atès que per compondre amb elements dels llenguatges 
artístics o bé per experimentar i improvisar, primer cal tenir-ne un bon coneixement.  

● La competència 7, perquè crear projectes artístics pressuposa el coneixement i 
l’aplicació pràctica dels elements dels llenguatges artístics.  
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Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
1.1.  Identificar i descriure 
un nombre bàsic d’elements 
en l’anàlisi de les 
produccions artístiques. 

 1.2. Identificar, descriure 
(caracteritzar) i relacionar un 
nombre ampli d’elements en 
l’anàlisi de les produccions 
artístiques. 

 1.3. Descriure amb precisió 
les característiques dels 
elements en produccions 
artístiques més complexes i 
detectar les relacions i les 
estratègies compositives. 

 
Continguts clau de música 
 
CC2. Elements i patrons musicals. 
CC3. Organologia i classificació dels instruments. 
CC4. Formacions instrumentals, la veu, el cant i el cos. 
CC5. Grafies, convencionals i alternatives. 
CC9. Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical. 
CC10. Art i societat. 
CC11. Art i compromís. 
 
Continguts clau d’educació visual i plàstica  
 
CC1. Percepció visual i audiovisual. 
CC2. Fonaments del llenguatge visual, plàstic i audiovisual. 
CC3. Elements bàsics de les produccions artístiques. 
CC5. Forma: tipologia i característiques. 
CC13. Procediments d’anàlisi de produccions artístiques. 
CC10. Art i societat. 
CC11. Art i compromís. 
 
 
Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i 
visual de l’entorn natural i cultural 

 
Aquesta competència fa referència a l’escolta i observació de l’entorn i és fonamental per 
assolir la resta de competències, atès que la percepció és l’estadi inicial per desenvolupar 
l’apreciació sensible, l’anàlisi i el coneixement de les produccions artístiques, la creació i 
l’expressió de les emocions.  
 
Aquesta competència es vincula estretament amb les competències següents:  
 

● La competència 1, atès que la percepció reflexiva de l’entorn suposa haver d’utilitzar 
elements i estratègies dels llenguatges visual, musical i corporal per analitzar les 
produccions artístiques. 

● La competència 8, en tant que la percepció amb reflexió de l’entorn visual i sonor és 
el que després permetrà valorar amb respecte i sentit crític les produccions 
artístiques en els seus contextos i funcions. 

● La competència 9, perquè treballar els hàbits de percepció, atenció, reflexió i escolta 
estableixen el pòsit que permet gaudir de les experiències i creacions artístiques com 
a font d’enriquiment personal i interpersonal. 
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Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
2.1. Mostrar l’hàbit de 
percebre de forma reflexiva 
el que és més evident del 
seu entorn visual i sonor 
proper. 
 

 2.2. Mostrar l’hàbit i l’interès 
de percebre de forma 
reflexiva i oberta el que és 
evident, subtil i complex de 
l’entorn proper i llunyà. 

 2.3. Mostrar l’hàbit i l’interès 
de percebre de forma oberta 
els entorns més complexos i 
ser capaç de cercar i crear 
nous coneixements en 
assumir i integrar els 
elements percebuts.  

 
Continguts clau de música 
 
CC1. Tipus d’escolta musical. 
CC9. Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical. 
CC10. Art i societat.  
CC11. Art i compromís. 
 
Continguts clau d’educació visual i plàstica  
 
CC1. Percepció visual i audiovisual. 
CC14. Ecologia visual i sonora. 
CC10. Art i societat. 
CC11. Art i compromís. 
 
 
Dimensió expressió, interpretació i creació 
 
Les competències recollides en aquesta dimensió impliquen les capacitats d’anàlisi, 
interpretació, representació, creació, composició i experimentació amb relació a les 
produccions artístiques, així com els hàbits de treball necessaris per desenvolupar projectes 
disciplinaris o transdisciplinaris.  
 
 
Competència 3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu, 
els instruments, el cos i les eines tecnològiques  

 
La interpretació musical a l’aula en format de grup classe ha de ser un dels àmbits 
disciplinaris més reeixits de l’educació musical obligatòria. 
 
La música és un art dinàmic i el seu material, el so, és eteri, per la qual cosa la interpretació 
musical a l’aula troba la seva essència en el mateix procés d’interpretació musical (saber fer 
música): l’estudi individual i l’assaig en grup són els processos rellevants d’aquesta 
competència, que culmina en la interpretació final, a l’aula o fora, com a mostra de la qualitat 
del procés d’aprenentatge seguit. 
 
L’estudi individual del repertori musical és un primer pas del procés en què l’alumnat ha 
d’habilitar la seva competència tècnica, expressiva i comunicativa, sigui amb un instrument, 
la veu, el cos o les eines tecnològiques. Amb aquest treball es desenvolupen dues 
dimensions d’aprenentatge clarament diferenciades: la purament cognitiva (concentració, 
abstracció, memòria...) i l’emocional-estètica (habilitat per sentir, expressar-se i comunicar 
musicalment). 
 
Amb la pràctica de l’assaig del repertori en format de grup, una vegada assolit el treball 
individual previ, l’alumnat desenvoluparà un seguit d’actituds i conductes de caràcter social 
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(col·laboració, ajut entre iguals, iniciativa, respecte, empatia, etc.) que permetran que la seva 
aportació tècnica i expressiva musical s’imbriqui en el conjunt. De tot això, se’n derivarà un 
procés de sincronització rítmica, melòdica i harmònica que facilitarà el progrés de la tasca 
compartida en què es convertirà la interpretació musical. 
  
Aquesta competència es relaciona directament amb: 
 

● La competència 1, atès que quan s’interpreta música és fonamental percebre-la 
reflexivament en el moment que esdevé de forma que la seva retroalimentació 
funciona com a guia de la interpretació.  

 
● També està vinculada a les competències 8, 9 i 10, en tant que la interpretació 

musical ha de permetre verbalitzar l’experiència del procés i del resultat de la 
interpretació, així com tots els aspectes relacionats amb el gaudi estètic, els valors 
que emergeixen de la praxi compartida i de la dimensió cultural i social associada a 
les obres musicals interpretades. 

 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
3.1. Interpretar música de 
forma individual, col·lectiva i 
col·laborativa, assolint un 
nivell tècnic i expressiu que 
permeti interpretar les parts 
musicals bàsiques i/o 
adaptades del repertori. 

 3.2. Interpretar música de 
forma individual, col·lectiva i 
col·laborativa, assolint un 
nivell tècnic i expressiu, amb 
domini de la lectoescriptura 
en el vessant rítmic i melòdic. 

 3.3. Interpretar música de 
forma individual, col·lectiva i 
col·laborativa, assolint un 
nivell tècnic i expressiu, amb 
domini de la lectoescriptura 
autònoma en el vessant 
rítmic, melòdic i harmònic del 
repertori. 

 
Continguts clau de música 
 
CC4. Formacions instrumentals, la veu, el cant i el cos. 
CC5. Grafies, convencionals i alternatives. 
CC6. Tècniques d’interpretació musical i escènica col·laborativa. 
CC8. Rítmica, moviment i percussió corporal. 
CC9. Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical. 
CC10. Art i societat.  
CC11. Art i compromís. 
CC12. Interacció de les arts. 
CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia.  
CCD10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.  
 
 
Competència 4. Interpretar i representar amb formes bidimensionals i 
tridimensionals, estàtiques i en moviment 

 
Aquesta competència se centra en la capacitat d’observar i oferir una interpretació de la 
realitat fent ús de les diferents tècniques i sistemes de representació per generar formes 
bidimensionals o tridimensionals i/o espacials, tant estàtiques com en moviment. En els 
diferents àmbits de les arts visuals la interacció amb la realitat és fonamental: en el disseny, 
en els sistemes de representació propis del dibuix tècnic i la geometria, la fotografia, el 
cinema, el videoart i en les arts plàstiques. L’observació de l’entorn és bàsica per poder 
prendre decisions sobre els elements sensibles i significatius d’acord amb els que volem 
treballar per interpretar i representar.   
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Es tracta d’una competència instrumental que inclou diverses capacitats: la d’anàlisi, síntesi i 
interpretació de la realitat observada, la de representació i comunicació de les idees, i les 
habilitats tecnològiques que han de permetre crear les produccions artístiques. 
 
Tenir competència per interpretar i representar elements artístics és ser capaç de produir 
propostes artístiques interpretatives o singulars en què s’incloguin elements de percepció i 
reflexió dels entorns cultural i natural.  
 
Aquesta competència es relaciona amb les competències següents:  
 

● La competència 1, per poder interpretar cal fer ús dels elements dels llenguatges 
artístics tot posant-los en pràctica.  

● La competència 2, atès que per interpretar produccions artístiques de l’àmbit plàstic i 
audiovisual és fonamental primer percebre i reflexionar a partir dels múltiples 
elements de la realitat de l’entorn.  

 
La competència no desenvolupa únicament la interpretació, també es demana que l’alumne 
sigui capaç de formalitzar-la per mitjà de representacions visuals o audiovisuals.  
 
Les tipologies de representació dependran de l’àmbit de les arts visuals i audiovisuals en 
què es treballi: descriptives, il·lustratives, tècniques, més expressives, més simbòliques, més 
realistes o més abstractes, entre d’altres. En demanar a l’alumne una intencionalitat en la 
representació, s’està demanant una atribució de significat a la representació que li doni 
sentit. És a dir, que la representació sigui interpretable des del contingut o l’orientació del 
missatge que es vulgui transmetre 
 
La competència 5, compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i 
tècniques pròpies de cada àmbit, complementa aquesta part de la competència 4. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
4.1. Utilitzar recursos tècnics 
de representació bàsics 
sobre formes elementals 
amb resultat d’un producte 
artístic coherent amb una 
intencionalitat 
predeterminada. 

 4.2. Utilitzar recursos tècnics 
de representació variats 
sobre una major riquesa de 
formes responent a la 
intencionalitat 
predeterminada. 
 

 4.3. Utilitzar recursos tècnics  
de representació complexos 
de forma creativa i coherents 
amb la intencionalitat 
perseguida pel mateix alumne 
fruit d’un procés d’interpretació 
i reflexió previ. 

 
Continguts clau d’educació visual i plàstica  
 
CC4. Llenguatges artístics: procediments, ús i interrelació. 
CC5. Forma: tipologia i característiques. 
CC6. Interpretació de les formes i lectura d’imatges. 
CC7. Expressió i comunicació. 
CC8. Bidimensionalitat, tridimensionalitat i temporalitat. 
CC9. Instruments i tècniques analògiques i digitals per a la representació i comunicació 

visual i audiovisual. 
CC15. Metodologia projectual. 
CCD1. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.  
CCD7. Realitat virtual i augmentada. 
CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia.  
 
 



Currículum educació secundària obligatòria  Àmbit artístic  

 

Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 – 28.8.2015  7 

Competència 5. Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i 
tècniques pròpies de cada àmbit 

 
La competència de compondre fa referència a la capacitat de saber ordenar i coordinar els 
diferents elements d’un llenguatge artístic amb la finalitat d’articular idees i emocions 
estètiques. Per compondre cal conèixer els elements del llenguatge, les eines i les tècniques  
pròpies de cada àmbit artístic. 
 
El domini d’un llenguatge artístic esdevé quan, a més a més d’entendre’l, s’empra i es 
reelabora per expressar-se i comunicar-se. L’alumne s’expressa plenament amb les arts 
quan és capaç de crear a partir del coneixement dels procediments, les aplicacions i les 
eines pròpies de cadascun dels llenguatges artístics.  
 
Aquesta competència està relacionada amb la 1, 3 i 4, que fan referència a percebre, 
comprendre, interpretar i analitzar, que són competències necessàries per habilitar aquesta 
competència. Tanmateix, tota creació porta associat un procés vinculat a gestió de l’espai i 
el temps, i en aquest sentit també es vincula amb la competència 6, atès que la improvisació 
i l’experimentació són procediments creatius estretament imbricats amb la composició. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
5.1. Compondre produccions 
artístiques amb coherència i 
coneixement dels 
llenguatges propis, a partir 
d’unes pautes bàsiques 
clarament establertes. 

 5.2. Compondre produccions 
artístiques amb coherència i 
coneixement dels 
llenguatges propis, partint de 
l’experiència pròpia i de 
manera imaginativa, a partir 
d’unes pautes establertes. 

 5.3. Compondre produccions 
artístiques amb coherència i 
coneixement dels 
llenguatges propis, amb 
autonomia i iniciativa, partint 
de l’experiència pròpia i de 
manera imaginativa, a partir 
d’unes pautes obertes. 

 
Continguts clau de música 
 
CC4. Formacions instrumentals, la veu, el cant i el cos. 
CC5. Grafies convencionals i alternatives.  
CC6. Tècniques d’interpretació musical i escènica col·laborativa. 
CC7. Eines per a la composició i la improvisació. 
CC8. Rítmica, moviment i percussió corporal. 
CC9. Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical. 
CC10. Art i societat.  
CC11. Art i compromís. 
CC12. Interacció de les arts. 
CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia.  
CCD10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.  
CCD17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments. 
 
Continguts clau d’educació visual i plàstica  
 
CC2. Fonaments del llenguatge visual, plàstic i audiovisual. 
CC3. Elements bàsics de les produccions artístiques. 
CC7. Expressió i comunicació. 
CC9. Instruments i tècniques analògiques i digitals per a la representació i comunicació 

visual i audiovisual. 
CC13. Procediments d’anàlisi de produccions artístiques. 
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CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia.  
CCD10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.  
CCD17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments. 
 
 
Competència 6. Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels 
llenguatges artístics 

 
L’experimentació i la improvisació són activitats fonamentals dels processos creatius i de les 
diferents disciplines artístiques. Saber experimentar i improvisar vol dir ser capaç de provar, 
de posar en pràctica coneixements i habilitats, per poder analitzar els resultats i treure’n 
conclusions. Aquest procés és rellevant en la fase d’ideació o planificació de qualsevol 
producció artística, en la qual cal investigar amb els elements dels llenguatges propis, amb 
les formes, les tècniques i estructures, i amb l’ús de les eines que s’adaptin a les nostres 
intencions formals i expressives. 
 
Aquesta competència pressuposa definir quin és l’objectiu de l’experimentació/improvisació, 
escollir els instruments, les tècniques, els elements que entraran en joc i realitzar les proves 
que siguin necessàries com aplicar, adaptar, modificar, barrejar i fer interaccionar els 
recursos de diferents maneres.  
 
Tenir competència per experimentar i/o improvisar comporta la capacitat de prendre 
decisions en l’acció del mateix procés,  fruit de la retroalimentació i la reflexió in situ, així 
com analitzar i valorar els resultats obtinguts per incorporar-los a una producció o d’altres 
accions posteriors. 
 
Aquesta competència permet que els alumnes puguin desenvolupar processos compositius 
i interpretatius, per aquesta raó és una competència rellevant per fer efectives les 
competències 3, 4, 5 i 7. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
6.1. Portar a terme un procés 
d’experimentació i/o 
improvisació a partir d’una 
pauta i per mitjà 
d’instruments i tècniques 
establertes a través de les 
quals arribar a una solució o 
un resultat. 

 6.2.  Cercar recursos i decidir 
entre els instruments i les 
tècniques proposades, dur a 
terme l’experimentació i/o la 
improvisació, analitzar el 
resultat i mostrar les 
possibles aplicacions. 

 6.3.  Cercar amb iniciativa 
pròpia les eines, les 
tècniques i els recursos 
idonis, fer-los interaccionar a 
través del procés 
d’experimentació i/o 
improvisació, analitzar i 
treure conclusions que 
permetin transferir el resultat 
i aplicar-ho a produccions 
artístiques posteriors.  

 
Continguts clau de música 
 
CC3. Organologia i classificació dels instruments. 
CC6. Tècniques d’interpretació musical i escènica col·laborativa. 
CC7. Eines per a la composició i la improvisació. 
CC8. Rítmica, moviment i percussió corporal. 
CC9. Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical. 
CC10. Art i societat.  
CC12. Interacció de les arts. 
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CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia.  
CCD10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.  
CCD16. Tractament de la informació. 
CCD17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments. 
 
Continguts clau d’educació visual i plàstica  
 
CC3. Elements bàsics de les produccions artístiques. 
CC7. Expressió i comunicació. 
CC9. Instruments i tècniques analògiques i digitals per a la representació i comunicació 

visual i audiovisual. 
CC12. Interacció de les arts. 
CC13. Procediments d’anàlisi de produccions artístiques. 
CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia.  
CCD10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.  
CCD16. Tractament de la informació. 
CCD17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments. 
 
 
Competència 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris 
tant personals com col·lectius 

 
Desenvolupar projectes artístics comporta iniciar un procés de reflexió i indagació sobre un 
tema d’interès, definir i organitzar un pla de treball amb metodologies i eines pròpies de 
l’àmbit artístic i d’altres àmbits per arribar a una producció i a unes conclusions finals.  
 
Els projectes disciplinaris combinen diferents continguts d’un mateix àmbit de coneixement i 
els projectes transdisciplinaris impliquen altres àmbits i una interrelació més complexa entre 
els elements que concorren en el seu disseny i producció:   
 

● Impliquen diferents disciplines artístiques. 
● Involucren les disciplines d’arts amb altres disciplines i/o matèries. 
● Sorgeixen del contacte entre la comunitat educativa i el seu entorn social i cultural.  

 
És una competència que implica pràcticament totes les altres competències per 
desenvolupar-se correctament, i preferentment: 
 

● La competència 6, pel que fa a la flexibilització de les experimentacions i 
improvisacions.  

● La competència 9, en tant que els processos de creació dels projectes fomenten el 
gaudi en les produccions artístiques i permet contrastar elements per valorar la 
funció social de l’art. 

● La competència 10, atès que els projectes artístics incorporen sovint idees i 
missatges que van més enllà de la funció estètica per projectar-se en la dimensió 
dels valors socials. 
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Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
7.1. Ser capaç de 
desenvolupar el projecte  
amb un pla previ establert, 
aplicar disciplines diverses 
amb el suport i la guia del 
professor. 

 7.2. Mostrar certa iniciativa, 
autonomia i grau d’implicació 
en el desenvolupament del 
projecte, i començar a aplicar 
diferents disciplines amb una 
mínima orientació.  

 7.3. Mostrar capacitat per 
organitzar el projecte 
autònomament i 
desenvolupar les fases. Ser 
capaç de treballar amb 
diferents disciplines, treure i 
argumentar les conclusions 
del treball realitzat.  

 
Continguts clau de música 
 
CC9. Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical. 
CC10. Art i societat. 
CC11. Art i compromís. 
CC12. Interacció de les arts. 
CCD18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA). 
CCD19. Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digitals). 
CCD22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu. 
CCD24. Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’aprenentatge, recursos per a 

l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa.   
 
Continguts clau d’educació visual i plàstica  
 
CC4. Llenguatges artístics: procediments, ús i interrelació. 
CC9. Instruments i tècniques analògiques i digitals per a la representació i la comunicació 

visual i audiovisual. 
CC10. Art i societat. 
CC11. Art i compromís. 
CC12. Interrelació de les arts. 
CC15. Metodologia projectual. 
CCD18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA). 
CCD19. Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digitals). 
CCD22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu. 
CCD24. Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’aprenentatge, recursos per a 

l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa.   
 
 
Dimensió societat i cultura 
 
Aquesta dimensió dóna cabuda a les competències que es relacionen amb l’àmbit del gaudi, 
les emocions, el respecte de les produccions artístiques en el seu context i el reconeixement 
del valor social de l’art com a mitjà de cohesió i proposta d’accions prosocials.  
 
 
Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en 
els seus contextos i funcions  

 
Aquesta competència fa referència al coneixement cultural i artístic que facilita les vies per 
comprendre el món que envolta els alumnes des de la perspectiva de les arts. Es parteix de 
l’entorn més proper a l’alumne, de l’actualitat i de Catalunya, i s’entronca amb altres 
períodes històrics i altres entorns geogràfics.  
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La valoració consisteix a emetre judicis sobre les produccions artístiques, en el seu context, i 
amb relació als llenguatges artístics que les constitueixen i les seves finalitats. Mostrar 
respecte i sentit crític significa valorar les produccions alienes acceptant les idees i la 
configuració final de la proposta, així com pensar autònomament, crear-se una opinió pròpia, 
fonamentada en el coneixement adquirit i la reflexió. 
 
Aquesta competència està especialment relacionada amb la competència 1 (utilitzar 
estratègicament els elements dels llenguatges visual, musical i corporal per analitzar les 
produccions artístiques) i la 2 (mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat 
sonora i visual de l’entorn natural i cultural). 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
8.1. Valorar produccions de 
l’entorn més immediat, 
situant-les en el seu context i 
tenint en compte la seva 
funció, aplicant els elements 
d’un llenguatge artístic 
determinat. 

 8.2. Valorar produccions 
d’entorns geogràfics i 
històrics diversos, situant-les 
en el seu context i tenint en 
compte la seva funció, 
aplicant els elements d’un 
llenguatge artístic 
determinat. 

 8.3. Valorar produccions 
d’entorns geogràfics i 
històrics diversos, situant-les 
en el seu context i tenint en 
compte la seva funció, 
interrelacionant els elements 
dels diferents llenguatges 
artístics.   

 
Continguts clau de música 
 
CC9. Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical. 
CC10. Art i societat.  
CC11. Art i compromís. 
CC12. Interacció de les arts. 
 
Continguts clau d’educació visual i plàstica  
 
CC6. Interpretació de les formes i lectura d’imatges. 
CC7. Expressió i comunicació. 
CC9. Instruments i tècniques analògiques i digitals per a la representació i la comunicació 

visual i audiovisual. 
CC10.  Art i societat. 
CC11. Art i compromís. 
CC13. Procediments d’anàlisi de produccions artístiques. 
CC14. Ecologia visual i sonora. 
 
 
Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font 
d’enriquiment personal i social 

 
Aquesta competència fa referència a la sensibilitat personal i estètica davant del fet artístic. 
L’experiència de gaudi, com a reacció amb el contacte de l’obra artística, transporta les 
persones tant cap a estats plaents, des del punt de vista emocional i sentimental, com cap a 
estats de gratificació intel·lectual, pel fet de captar i comprendre allò que ens comunica l’obra 
artística. En aquest sentit, és rellevant fer notar a l’alumnat que hi ha una relació directa 
entre el coneixement artístic i el grau en què les persones gaudeixen de l’art.  
 
Aquests estats de gaudi també aporten valors humans i socials que poden ser explicitats i 
compartits. En conseqüència, l’enriquiment pot ser personal i interpersonal. S’ha 
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d’aconseguir que aquesta experiència es converteixi en un hàbit fora de l’àmbit escolar i 
sigui viscut i compartit  al llarg de tota la vida. 
 
Aquesta competència està estretament relacionada amb totes les altres competències 
artístiques, atès que el gaudi ha d’amarar la vivència artística tant en la percepció com en 
l’expressió. 
 
Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 
La naturalesa fonamentalment actitudinal d’aquesta competència fa que no sigui necessari 
graduar-la. 
 
Continguts clau de música 
 
CC2. Elements i patrons musicals. 
CC4. Formacions instrumentals, la veu, el cant i el cos. 
CC6. Tècniques d’interpretació musical i escènica col·laborativa. 
CC7. Eines per a la composició i la improvisació. 
CC8. Rítmica, moviment i percussió corporal. 
CC10. Art i societat.  
CC11. Art i compromís. 
 
Continguts clau d’educació visual i plàstica  
 
CC6. Interpretació de les formes i lectura d’imatges. 
CC7. Expressió i comunicació. 
CC10. Art i societat. 
CC11. Art i compromís. 
CC15. Interrelació de les arts. 
 
 
Competència 10. Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a 
mitjà de cohesió i d’acció prosocial 

 
Els fenòmens artístics sovint impliquen aspectes que van molt més enllà del seu impacte 
estètic en les persones. Les possibilitats instrumentals de l’art superen el marc de la seva 
funció estètica i s’amplien a d’altres àmbits en què els seus usos es transformen en eines 
d’acció social de primer ordre. 
 
Aquesta competència pretén fer reflexionar i incentivar en l’alumnat una sèrie d’actituds i 
conductes vinculades a l’àmbit axiològic, és a dir, amb relació a tot allò que afavoreix 
l’emergència de valors personals i socials. L’alumnat ha de ser capaç d’identificar aquestes 
funcions de l’art en diferents contextos, emetre judicis contingents sobre les seves 
potencialitats instrumentals i decidir utilitzar-les ad hoc amb les finalitats esmentades. 
 
La funció autotèl·lica de l’art, dirigit a si mateix per provocar emocions i sentiments estètics, 
queda superada per una concepció de l’art com a eina, com a mitjà privilegiat pel seu gran 
impacte en la societat contemporània, capaç d’anar molt més enllà: 
 

● L’art com a mediador de conflictes personals i socials. 
● L’art com a possibilitador d’entesa entre cultures. 
● L’art com a incentivador de conductes altruistes.  
● L’art com a configurador d’identitats personals, culturals, socials o nacionals. 
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Gradació del nivell d’assoliment de la competència 
 

Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3 
10.1. Prendre consciència 
de la pròpia implicació en 
produccions artístiques com 
a mitjà de cohesió i acció 
social i participar-hi 
activament. 

 10.2. Col·laborar activament 
en produccions artístiques 
que treballin sobre el 
compromís i la consciència 
social. 

 10.3. Proposar i integrar-se en 
produccions artístiques 
col·laboratives que afavoreixin 
la cohesió i l’acció prosocial. 

 
Continguts clau de música 
 
CC10. Art i societat.  
CC11. Art i compromís. 
CC12. Interacció de les arts. 
 
Continguts clau d’educació visual i plàstica  
 
CC10. Art i societat. 
CC11. Art i compromís. 
CC12. Interacció de les arts. 
CC14. Ecologia visual i sonora. 
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ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ  
 
Avaluar les competències de l’àmbit artístic requereix incorporar i aplicar coneixements 
treballats, que es demostren en l’acció, en un saber fer, a més a més d’un saber dir. 
Tanmateix, la competència s’ha d’assolir al final de l’etapa, de manera que durant el procés 
d’habilitació s’han d’explicitar els criteris d’avaluació continuada i formativa que en validin el 
progrés, i evidenciïn les habilitats i els coneixements adquirits en aquest àmbit de 
coneixement.  
 
Malgrat la perspectiva globalitzadora de les competències es considera oportú plantejar una 
sèrie d’orientacions generals a partir de les tres dimensions competencials en què 
s’organitza el currículum artístic. 
 
Dimensió percepció i escolta 
Les dues competències vinculades a aquesta dimensió tracten de determinar fins a quin 
punt l’alumnat és capaç de copsar i entendre els processos i els productes artístics, 
involucrant-se activament en l’activitat perceptiva de forma que aporti la reflexió necessària 
per ser conscient de què fa, què sap i què podria fer, durant el procés de contacte amb 
l’obra d’art.  
 
Els indicadors que han de determinar els criteris d’avaluació d’aquesta dimensió han de 
permetre conèixer el grau d’adquisició a partir d’identificar, comprendre, relacionar i integrar 
tots aquells elements dels llenguatges visual i musical que configuren aspectes formals de 
les produccions artístiques i saber-ne fer una anàlisi global i una reflexió explícita. 
 
Dimensió expressió, interpretació i creació 
Aquesta dimensió conté quatre competències que de forma general pretenen que tot 
l’alumnat pugui experimentar i gaudir d’experiències en la pràctica de les arts fent ús 
d’habilitats que es fonamenten en els coneixements de cada disciplina artística. Partim del 
principi que tota persona està capacitada per fer un ús actiu, vivencial i gratificant dels 
llenguatges de les arts, independentment de qualsevol altra consideració. 
 
La interpretació i la creació, així com la participació en projectes de caràcter disciplinari o 
transdisciplinari, han de ser avaluats establint diferents gradacions en el nivell de domini dels 
llenguatges i dels resultats de les produccions. També, però, és molt important que l’alumnat 
sigui avaluat per indicadors de participació, implicació, esforç, respecte, ajut entre iguals, 
etc., atès que el procés expressiu, interpretatiu i creatiu de l’art, sobretot si es planteja en 
formats de treball col·laboratiu, incorpora aquests aprenentatges en valors que l’alumnat ha 
de reconèixer com a aspectes primordials de la seva formació. 
 
Dimensió societat i cultura 
Les tres competències d’aquesta dimensió situen l’alumnat en la perspectiva del 
coneixement més global de les arts amb relació als usos i funcions socials. El fet de realitzar 
progressivament experiències pràctiques i assolir competències perceptives i interpretatives 
de l’art, permet a l’alumnat accedir a visions més holístiques per fer una reflexió sobre la 
relació de les produccions artístiques i els seus contextos de creació i interpretació, dels 
processos de formació del gust artístic i de les potencialitats que l’art ofereix per promoure 
accions de caràcter prosocial. 
 
En aquesta dimensió els indicadors que permeten determinar criteris vàlids i fiables 
d’assoliment d’aquest grup de competències s’han de relacionar, per una banda, amb 
coneixements culturals i gestió de la informació entorn dels contextos artístics. Per altra 
banda, amb actituds d’interès i curiositat que incrementin l’apreciació artística i, finalment, 
amb comportaments actius, creatius i imaginatius en què les arts demostren la seva 
potencialitat instrumental per convertir-se en eines de transformació social. 
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CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER CURSOS 
 
A partir dels continguts clau per a tota l’etapa de l’àmbit artístic es presenta una proposta de 
desenvolupament per als tres cursos de l’educació secundària obligatòria. La proposta té 
caràcter orientatiu per permetre que cada centre els distribueixi d’acord amb els seus propis 
criteris. Els continguts s’organitzen per blocs entorn de les dimensions i el desenvolupament 
dels continguts clau. 
 
 
MÚSICA 
 
Atesa la concepció de la matèria de música com una pràctica i com un objecte de 
coneixement, el desplegament dels continguts fonamentals treballats al llarg de l’etapa 
adopta un criteri d’espiralitat i aprofundiment. Quan parlem d’espiralitat ens referim a aquell 
procés propi de l’aprenentatge dels llenguatges, pel qual els continguts apareixen de manera 
cíclica i recurrent, i assoleixen un grau progressiu d’aprofundiment i complexitat. 
 
 
Primer curs (matèria comuna) 
 
Continguts 
 
Dimensió percepció i escolta 

 
● El material de la música (CC3, CC4, CC6, CC9) 

○ Qualitats físiques i psicològiques del material sonor. 
○ Condicions perquè el so, el soroll i el silenci esdevinguin música. 
 

● Les maneres com s’escolta la música (CC1, CC2, CC4, CC8, CC9) 
○ Escolta sensorial.  
○ Escolta emocional.  
○ Escolta analítica.  
○ Desenvolupament de l’escolta reflexiva.  
 

● Els elements bàsics que constitueixen el discurs musical (CC2, CC4, CC9, CC10) 
○ El llenguatge musical i la lectoescriptura (convencional o alternativa) que faciliten la 

comprensió musical. 
○ Fonaments del ritme: la pulsació, l’accent, el compàs i el moviment.  
○ Patrons rítmics bàsics i transferència cap a altres músiques de l’entorn de l’alumnat. 
○ Fonaments de la melodia: escala, interval, alteracions, frase, tema, estructures 

melòdiques simples, canvi de to i de mode, dinàmica.  
○ Fonaments de textura musical: textura monòdica i polifònica.  
 

● Elements bàsics d’organització de la música: repetició, variació i contrast. Estructures per 
seccions. (CC1, CC2, CC4, CC5, CC9) 
○ Criteris per reconèixer els elements bàsics que organitzen el discurs musical. 
○ Criteris per a l’anàlisi auditiva de les estructures per seccions: binàries, ternàries i 

altres combinacions. 
○ Estructures en les músiques properes i quotidianes de l’alumnat.  
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● Organologia dels instruments i criteris de classificació per famílies i agrupacions. (CC3, 

CC4, CC6, CC7, CC9) 
○ Fonaments acústics dels instruments. 
○ Timbres dels instruments més representatius de la cultura pròpia. 
○ Formacions instrumentals estandarditzades. 

 
● Fisiologia de la veu i classificació per criteris de gènere i tessitures.(CC2, CC4, CC6) 

○ L’aparell fonador, el canvi de veu i les pràctiques vocals saludables. 
○ Tessitures i timbres vocals. 
○ Criteris de classificació i identificació auditiva de formacions vocals estandarditzades. 

 
 
Dimensió expressió, interpretació i creació  
 
● Interpretació musical amb la veu, els instruments, el cos i suports TAC. (CC3, CC4, CC5, 

CC6, CC7, CC8, CC9, CC11, CC12) 
○ Repertoris propers a l’alumnat amb estils i gèneres diversos aptes per ser 

interpretats individualment o en grup. 
○ Eurítmia, extraversió, expressió i comunicació. 
○ Procediments i estratègies d’estudi d’un repertori, tècniques d’assaigs, 

caracterització del treball col·laboratiu i elements per analitzar la producció.   
○ Instruments variats per interpretar (escolars i d’altres que puguin ser aportats per 

l’alumnat). 
○ Eines TAC: editors de partitures i de so, seqüenciadors, plataformes multimèdia i 

dispositius variats. 
○ Tècnica dels instruments, assaig i interpretació del repertori a parts iguals i/o 

diverses, cura dels materials i equipament del centre. 
○ Tècnica vocal, assaig i interpretació monòdica i/o polifònica del repertori. Pràctiques 

saludables i cura de la veu com a instrument privilegiat d’expressió i comunicació 
musical. 

○ Tècnica corporal, rítmica, moviment, percussió corporal, sincronització, coreografia i 
coneixement del cos. Pràctiques posturals saludables. 

○ Criteris per integrar la interpretació musical en projectes disciplinaris o 
transdisciplinaris. 

 
● Creació musical: composició i improvisació amb la veu, instruments, cos i suports TAC. 

(CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11, CC12) 
○ Pautes orientadores per crear fragments i peces musicals breus, en format 

d’aprenentatge cooperatiu. 
○ Criteris per combinar els instruments, la veu, el cos i les TAC en les creacions.  
○ Pautes per improvisar individualment o col·lectiva fragments amb instruments, la veu 

i el cos, amb suport d’acompanyament en viu  i/o bases pregravades.  
○ Pautes per integrar la creació musical en projectes disciplinaris i transdisciplinaris. 
○ Pautes per reflexionar i valorar la pròpia interpretació. 
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Dimensió societat i cultura 
 
 Música i societat. (CC4, CC9, CC10, CC11, CC12) 
o Característiques dels estils i gèneres musicals de més projecció en la societat 

contemporània. 
o Vocabulari i terminologia correcta per descriure, opinar i debatre sobre la música. 
o La relació de la música amb les altres arts.  
o La música com a font d’enriquiment personal, gaudi estètic i emocional. 
o Usos prosocials i altruistes de la música i la seva praxi.  

 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Identificar auditivament i representar gràficament les qualitats físiques del so, 

argumentant les raons per les quals el material sonor passa a considerar-se música. 
2. Comparar i establir les diferències entre les diverses maneres de percebre la música. 
3. Reconèixer auditivament i expressar oralment i per escrit, amb grafies convencionals i/o 

alternatives, els elements i els patrons musicals bàsics que organitzen la música (ritme, 
melodia, textura, timbre, estructura i dinàmica). 

4. Comunicar els atributs que defineixen els estils musicals que tenen més presència en 
l’entorn social. 

5. Utilitzar els criteris de classificació dels instruments musicals i de les veus humanes per 
al seu reconeixement, creació o identificació. 

6. Identificar auditivament el timbre dels instruments més representatius i les tessitures 
vocals. 

7. Utilitzar les eines tecnològiques de suport a l’escolta, la interpretació, la creació i la 
recerca de coneixement. 

8. Interpretar el repertori treballat a l’aula (amb instruments, veu o el cos) fent servir les 
tècniques adequades, amb sincronia, expressivitat, eurítmia i participació activa. 

9. Compondre i improvisar peces o fragments senzills seguint les pautes establertes i 
també de forma oberta. 

10. Reflexionar i debatre amb respecte i empatia sobre les experiències d’aprenentatge 
musical a l’aula, tot aportant exemples i experiències pròpies de l’ús dels coneixements 
musicals en la vida quotidiana. 

11. Establir les vinculacions de la música amb d’altres arts i usos socials. 
12. Generar dinàmiques de treball col·laboratiu i d’ajut entre iguals en els procediments de 

pràctica musical. 
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Segon o tercer curs (matèria comuna) 
 
Continguts 
 
Dimensió percepció i escolta  
 
● L’escolta analítica, reflexiva i creativa. (CC1, CC10, CC11) 

○ Escolta analítica i reflexiva en l’audició musical. 
○ Habilitats i estratègies d’escolta creativa i escolta interior. 

 
● Anàlisi, deducció i transferència de patrons musicals amb relació als: (CC1, CC2, CC3, 

CC9, CC10) 
○ Patrons rítmics, simples i compostos. Amalgama. Polirítmia.  
○ Patrons melòdics, tonals i modals.  
○ Patrons de textures polifòniques: contrapuntística-imitativa, vertical-harmònica, 

melodia acompanyada. 
○ Patrons de les funcions tonals bàsiques. Tensió i distensió harmònica. 
○ Patrons dinàmics i agògics. 
○ Patrons tímbrics d’instruments i de conjunts instrumentals. Timbres i tessitures vocals. 
○ Patrons estructurals. Estructures per seccions, per variació, per imitació i per 

desenvolupament.  
○ Patrons estilístics. Estils rellevants de la música popular i de la música de tradició 

culta. 
 
Dimensió expressió, interpretació i creació  
  
● Interpretació musical amb la veu, els instruments, el cos i suports TAC. (CC3, CC4, CC5, 

CC6, CC7, CC8, CC9, CC11, CC12) 
○ Repertoris musicals variats i contextualitzats des del punt de vista històric i geogràfic.  
○ Estratègies d’estudi del repertori, del procés d’assaig, del treball col·laboratiu i dels 

resultats finals.  
○ Eines TAC: editors de partitures i de so, seqüenciadors, plataformes multimèdia i 

dispositius variats. 
○ Conjunt coral i cançó solista acompanyada. Repertoris variats de músiques de 

textura preferentment polifònica, tant històriques com actuals. 
○ Rítmica i moviment, percussió corporal i coreografies.  
○ Pautes per integrar la interpretació musical en projectes disciplinaris i 

transdisciplinaris. 
○ Pautes per reflexionar i valorar la pròpia interpretació. 

 
● Creació musical: composició i improvisació amb la veu, instruments, cos i suports TAC. 

(CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11, CC12) 
o Pautes per compondre fragments i peces musicals que sorgeixin de propostes i 

interessos de l’alumnat. 
o Pautes per improvisar individualment i/o col·lectiva fragments amb instruments, la 

veu i el cos, amb suport d’acompanyament en viu  i/o bases pregravades.  
o Pautes per reflexionar i valorar la pròpia producció. 
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Dimensió societat i cultura 
 
 Música i societat (CC4, CC9, CC10, CC11, CC12) 
o Atributs que caracteritzen els estils i els gèneres musicals més rellevants, històrics i 

contemporanis, amb relació als contextos i les funcions en què van ser creats. 
o La música en relació amb altres arts i disciplines.  
o Trets generals del respecte i empatia pels gustos musicals. 
o Contaminació acústica de l’entorn ambiental i les seves repercussions 

psicofisiològiques. Característiques d’un entorn sonor saludable 
o Els hàbits de consum de música en la societat.  
o Conductes prosocials, individuals i col·lectives, a través de pràctiques musicals i/o 

projectes transdisciplinaris de centre. 
 
 
Criteris d’avaluació  
 
1. Explicitar les estratègies per experimentar l’escolta reflexiva i saber utilitzar-la de forma 

creativa. 
2. Identificar durant l’escolta musical patrons musicals d’ordre rítmic, melòdic, de textura, 

harmònics, tímbrics, dinàmics, formals i estilístics. 
3. Expressar  verbalment els coneixements deduïts i/o aplicats durant el procés d’escolta 

musical. 
4. Transferir habilitats perceptives i saber comunicar-les en els espais de reflexió 

compartida a l’aula. 
5. Demostrar el domini tècnic necessari per a la interpretació en l’àmbit instrumental, vocal 

i corporal. 
6. Compondre i improvisar peces o fragments musicals a partir d’orientacions en el 

tractament dels elements rítmics, melòdics i harmònics. 
7. Mostrar interès, participació, iniciativa, ajut entre iguals i respecte en el procés d’assaig i 

interpretació del repertori. 
8. Proposar, aportar i fer ús d’eines  tecnològiques i programari de suport a la percepció, la 

interpretació, la creativitat i la recerca de coneixement. 
9. Reflexionar i debatre amb respecte i empatia sobre les experiències d’aprenentatge 

musical a l’aula, el gust i les preferències musicals. 
10. Reflexionar i debatre sobre el consum dels productes musicals, la contaminació acústica 

i la seva repercussió en les societats modernes. 
11. Identificar i comprendre les vinculacions i els efectes de la música en altres arts i 

disciplines. 
12. Transferir els coneixements musicals assolits a l’aula i fora d’ella, aportant exemples i 

experiències pròpies de coneixements musicals, per realitzar accions o generar 
projectes de caràcter axiològic i prosocial. 
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Quart curs (matèria optativa) 
 
Continguts 
 
Dimensió percepció i escolta  
 
 Percepció i anàlisi. (CC1, CC2, CC3, CC4, CC6, CC8, CC10, CC11) 
o Funcionament dels processos cognitius i emocionals de percepció musical. 
o Variables que  formen el gust musical de les persones. 
o Elements musicals, contextuals i funcionals que intervenen de forma integrada en 

l’escolta. 
o Valors socials, culturals i estètics de les diverses tradicions musicals del món.  
o Vocabulari i terminologia específica per descriure, debatre i reflexionar sobre la 

música, els seus usos i funcions en la societat contemporània. 
 

 
Dimensió expressió, interpretació i creació 
 
 Interpretació, creació i projectes. (CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8,  CC9) 
o Elements musicals, en un sentit de complexitat progressiva, en la interpretació i 

creació musical amb relació al ritme, la melodia, la textura, l’harmonia, la dinàmica i 
la instrumentació. 

o Habilitats tècniques, expressives i comunicatives amb els instruments, la veu i el cos. 
o Programari i dispositius tecnològics de suport a la interpretació, l’arranjament, la 

composició i la improvisació musical. 
o Projectes disciplinaris o transdisciplinaris, interpretatius i/o creatius, per ser 

representats fora de l’aula o del centre. 
o Projectes de recerca vinculats al coneixement artístic. 

 
 
Dimensió societat i cultura  
 
 Música, societat i compromís. (CC9, CC10, CC11,  CC12) 
o La música en les arts escèniques. El teatre, la dansa, l’òpera i els musicals. 
o La música en el cinema, la publicitat i els mitjans de comunicació. La música com a 

suport potenciador d’imatges, missatges o idees. 
o Els perfils professionals amb relació al coneixement i la pràctica musicals des dels 

seus diversos apropaments i tractaments.  
o Indústria i consum musical en les societats modernes. 
o Influència de la música en els processos d’identitat personal, social i cultural. 
o Característiques d’accions prosocials que incorporen la música en entorns propers a 

l’alumnat. 
 
 
Criteris d’avaluació  
 
1. Definir els processos d’ordre cognitiu i emocional que intervenen en les fases de 

percepció i comprensió musical. 
2. Ser capaç de comunicar i argumentar el gust musical propi i de respectar els gustos i les 

identitats musicals dels altres. 
3. Fer ús de l’escolta analítica i reflexiva, mostrant curiositat i iniciativa, per expressar 

opinions i coneixements sobre la diversitat d’estils musicals de forma personal, crítica i 
creativa. 

4. Relacionar de forma integrada els coneixements teoricopràctics de la música amb relació 
al seu context de creació i funció cultural. 
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5. Saber exposar els criteris estètics i estilístics que permeten identificar les músiques 
diverses que s’escolten en els mitjans de comunicació i en l’entorn ambiental quotidià. 

6. Interpretar el repertori musical amb la veu, els instruments i el cos a partir d’un procés de 
treball estratègic i amb iniciativa personal. 

7. Crear composicions a partir del consens general, les orientacions i les finalitats preteses, 
fent servir una àmplia gama de recursos i suports. 

8. Utilitzar eines i recursos per al tractament i edició del so i la imatge a partir del disseny 
de projectes personals i/o col·laboratius. 

9. Presentar i defensar projectes de treball i/o recerca entorn de la música.  
10. Elaborar propostes interdisciplinàries vinculades a les arts escèniques o d’altres 

disciplines. 
11. Ser capaç d’identificar i conèixer les professions vinculades a la música des dels 

diversos usos i enfocaments. 
12. Mostrar iniciativa en l’ús dels coneixements assolits a l’aula i fora d’ella per dur a terme 

accions o generar projectes de caràcter axiològic i social. 
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EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 
Primer curs (matèria comuna)  
 
Continguts 
 
Dimensió percepció i escolta  
 
● Visió i percepció. (CC1, CC7, CC18, CC14, CCD9) 

o Components fisiològics. 
o L’ull. La configuració mental de la imatge. 
o El procés de comunicació visual: elements i factors que hi intervenen. 
o Conceptes clau: emissor, receptor, missatge, codi, canal, entorn. 

 
● Fonaments del llenguatge visual. (CC2, CC3, CC8, CCD9, CCD16) 

o Composició i ordenació de l’espai i del temps. 
o Estructures i esquemes compositius. Conceptes: situació, direcció, pes, tensió, 

jerarquia, equilibri, proporció, ritme. 
o La llum i el color. 
o La llum: qualitats físiques elementals. Il·luminació: llum i ombra. 
o Color llum i color pigment. Ordenacions cromàtiques. 
o Components de la representació gràfica. 
o El punt, la línia, el pla, la forma. El traç, la textura, la taca. Figura i fons. 
o Components de la representació volumètrica. 
o El pla, el relleu, l’embalum. Convexitat i concavitat, el ple i el buit. Valors visuals i 

tàctils. 
 

● Forma i configuració. (CC5, CC8, CCD9) 
o Tipologia i característiques. 
o Estructura i classificació de les formes i funcions. 

 
Dimensió expressió, interpretació i creació  
 
● Les tècniques i els sistemes de representació. (CC1, CC9, CC4, CC8, CCD9, CCD10, 

CCD16, CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
o Representació descriptiva, d’anàlisi, constructiva, expressiva i intuïtiva. 
o Dibuix a mà alçada i traçats geomètrics. 
o Procediments tècnics de representació, processos artístics i tècniques de 

comunicació visual i audiovisual. 
o Procediments i tècniques tradicionals. 
o Eines per a les representacions analògiques i digitals. 

 
● La creació artística. (CC4, CC6, CC7, CC8, CC12, CC13, CC15, CCD9, CCD10, CCD16, 

CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
o Naturalesa de la producció artística. 
o La producció artística com a vehicle per a l’expressió i la comunicació d’emocions i 

idees. 
o La producció artística com a mimesi o representació o com a exploració d’un 

llenguatge. 
o Art, disseny, comunicació visual i audiovisual. 
o Visió i realització. De la contemplació a l’acció. 
o Processos creatius. 
o Interpretació i lectura de les produccions artístiques. 
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Dimensió societat i cultura 
 
● Funció social de l’art. (CC6, CC10, CC11, CC12, CCD16) 

o Els oficis artístics. 
o Art, artesania i disseny. Definició dels conceptes. 
o La funció de l’art en diferents moments històrics: màgica, religiosa, utilitària, 

didàctica, propagandística, ornamental, estètica, social. 
o El treball cooperatiu en la producció artística. 

 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Identificar els elements bàsics dels llenguatges artístics (configuracions estructurals, 

variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o aspectes de la 
realitat. 

2. Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els objectes i les 
imatges, les tècniques i els procediments, els materials i les eines. 

3. Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques 
diverses i aconseguir resultats en funció de la proposta i les intencions prèvies. 

4. Reconèixer els processos, els materials, les tècniques i les estratègies emprades en 
imatges de l’entorn audiovisual i multimèdia. 

5. Participar activament en projectes artístics diversos, individuals o col·lectius, aplicant les 
estratègies pròpies i adequades del llenguatge plàstic, visual i audiovisual. 

6. Realitzar produccions artístiques i demostrar iniciativa i creativitat. 
7. Utilitzar el dibuix com a eina bàsica de representació i de comunicació d’idees. 
8. Seleccionar els materials més adequats per crear un producte artístic d’acord amb uns 

objectius prefixats. 
9. Realitzar una producció artística seguint els processos de concepció i formalització.  
10.  Llegir i interpretar produccions artístiques atenent a la diversitat cultural i el context en 

què s’ha produït. 
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Segon o tercer curs (matèria comuna) 
 
Continguts 
 
Dimensió percepció i escolta  
 
● Visió i percepció.  (CC1, CC7, CC8, CC14, CCD9) 

○ La visió. Camp visual. Enfocament. Experiència. Selecció. 
○ Visió monocular i visió binocular. 
○ Els hemisferis dret i esquerre. 
○ El procés de comunicació visual: elements i factors que intervenen. 
○ Codificació i descodificació dels missatges visuals. 
○ Lleis de percepció de la forma. 

 
● Fonaments del llenguatge visual. (CC2, CC3, CC8, CCD9, CCD16) 

○ Elements sintàctics en produccions artístiques. 
○ Psicologia del color i simbolisme. Relacions de superfície. Efectes òptics. 
○ Codis de comunicació gràfica. 
○ Temps i moviment. 
○ Narració gràfica i llenguatge audiovisual. 
○ Les funcions del llenguatge visual i audiovisual. 
○ Funcions de la comunicació: expressiva o emotiva; cognitiva, apel·lativa o exhortativa; 

descriptiva; referencial o informativa; poètica o estètica; fàtica; metalingüística. 
 
● Forma i configuració. (C5, CC8, CCD9) 

○ Forma i espai. 
○ La forma bidimensional i tridimensional. 
○ Estructura de la forma plana. 
○ Estructura de la forma tridimensional. 
○ Estructura geomètrica de les formes. 
○ Forma i funció. 
○ L’ornament. Funcionalitat de la forma. Minimalisme. 

 
Dimensió expressió, interpretació i creació  
 
● Les tècniques i els sistemes de representació. (CC1, CC9, CC4, CC8, CCD9, CCD10, 

CCD16, CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
○ Representació descriptiva, d’anàlisi, constructiva, expressiva i intuïtiva. 
○ Geometria descriptiva: representació de cossos i espais. 
○ Procediments tècnics de representació, processos artístics i tècniques de 

comunicació visual i audiovisual. 
○ Eines i tècniques analògiques i digitals per al tractament de les imatges. 
○ Interpretació de les produccions artístiques: anàlisi amb elements formals i 

conceptuals. 
○ Art, disseny i noves tecnologies. 

 
● La creació artística. (CC4, CC6, CC7, CC8, CC12, CC15, CCD9, CCD10, CCD16, 

CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
○ Visió i realització. 
○ Relació visió i mà, mà i eina, eina i execució. 
○ Processos creatius. 
○ El procés projectual. Etapes en la realització d’un projecte. 
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Dimensió societat i cultura 
 
● Funció social de l’art. (CC6, CC10, CC11, CC12, CCD16) 

○ Art, artesania i disseny. Evolució històrica dels conceptes. 
○ L’obra d’art: context, funcions, similituds i diferències respecte a altres societats i 

cultures. 
○ El paper de l’artista en els diferents moments històrics. 
○ L’obra artística i l’autor: aspectes personals, socials, ideològics, simbòlics. 
○ Funció social de les produccions artístiques en l’actualitat. 
○ Els mitjans de comunicació de massa. 
○ El treball cooperatiu en la producció artística. 

 
 

Criteris d’avaluació 
 
1. Identificar determinats elements dels llenguatges artístics (configuracions estructurals, 

variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o els aspectes de la 
realitat. 

2. Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques 
gràfiques i plàstiques i aconseguint resultats concrets en funció d’uns objectius i 
intencions determinats. 

3. Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos artístics 
desenvolupats. 

4. Elaborar i participar activament en projectes de creació cooperatius, bidimensionals, 
tridimensionals i multimèdia. 

5. Realitzar activitats artístiques i demostrar creativitat i imaginació. 
6. Dibuixar cossos i espais simples aplicant els fonaments dels sistemes de representació. 
7. Seleccionar els materials més adequats per crear produccions artístiques d’acord amb 

uns objectius prefixats.  
8. Realitzar una producció artística seguint els processos de concepció i formalització. 
9. Llegir i interpretar produccions artístiques atenent a la diversitat cultural i el context en 

què s’ha produït. 
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Quart curs  (matèria optativa) 
 
Continguts 
 
Dimensió percepció i escolta  
 
● Visió i percepció. (CC1, CC7,CC8, CC14, CCD9) 

○ El procés de comunicació visual: elements i factors que hi intervenen. 
○ Nivells de percepció. Efectes visuals i enganys òptics. Contaminació visual. 
 

● Fonaments del llenguatge visual.  (CC2, CC3, CC8,CCD9, CCD16) 
○ Composició i ordenació de l’espai. 
○ Format i marc de referència. Proporció i escala. Enquadraments i plans. 
○ Llum i atmosfera. 
○ Psicologia del color. Relacions de superfície. Efectes òptics. 
○ Components de la representació gràfica. 
○ Valors expressius. Estructures formals i representació gràfica. 
○ Components de la representació volumètrica. 
○ Valors expressius. Estructures formals i representació volumètrica. 
○ Temps i moviment.  
○ Valors expressius. Estructures formals i representació seqüencial.  
○ Narració gràfica i llenguatge audiovisual. 
○ Les funcions del llenguatge visual: representativa, informativa, expressiva, apel·lativa, 

poètica, fàctica, metalingüística. 
 

● Forma i configuració. (CC5, CC8, CCD9) 
○ Forma i espai. 
○ La forma bidimensional i tridimensional. 
○ Estructura de la forma plana. 
○ Estructura de la forma tridimensional. 
○ Estructura geomètrica de les formes. 
○ Forma i funció. 

 
Dimensió expressió, interpretació i creació  
 
● Les tècniques i els sistemes de representació. (CC1, CC9, CC4, CC8, CCD9, CCD10, 

CCD16, CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
○ Representació descriptiva, d’anàlisi, constructiva, expressiva i intuïtiva. 
○ Procediments tècnics de representació, processos artístics, tècniques de 

comunicació visual i audiovisual. 
○ Representació de l’espai: perspectiva aèria i perspectiva lineal. 
○ Geometria plana i descriptiva. 
○ Eines per a les representacions analògiques i digitals. 
○ Art, disseny i noves tecnologies. 
○ Tècniques multimèdia: edició d’imatges estàtiques i en moviment. 
 

● La creació artística. (CC4, CC6, CC7, CC8, CC12, CC13, CC15, CCD9, CCD10, CCD16, 
CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
○ Naturalesa de la producció artística. 
○ L’obra d’art: valors funcionals, estètics, culturals i discursius. 
○ Art, disseny, comunicació visual i audiovisual. 
○ La mirada subjectiva. 
○ Tractament de la informació de l’àmbit artístic. 
○ Processos creatius. La producció i la recerca artística. 
○ Observació, anàlisi i valoració dels resultats. Argumentació. 
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○ Interpretació i lectura de les produccions artístiques. 
○ Atribució de valors i significació de la producció artística. 
○ Els mitjans de comunicació visual.   
○ Produccions visuals i audiovisuals: agents de producció. 

 
Dimensió societat i cultura 
 
● Funció social de l’art. (CC10, CC6, CC11, CC12, CCD16) 

○ Els nous oficis artístics. 
○ Art, artesania i disseny. Revisió dels conceptes: recursos comuns, finalitat, 

experiència estètica. Integració de les disciplines. Nous àmbits d’actuació. 
○ El paper de l’artista en els diferents moments històrics. 
○ Disseny per a tothom. Urbanisme i arquitectura per viure. 
○ El treball cooperatiu en la producció artística. 
○ Produccions pluridisciplinàries i interdisciplinàries. 

 
 
Criteris d’avaluació 
 
1. Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques especificant els 

objectius, proposant diverses opcions i avaluant la solució. 
2. Utilitzar recursos tecnològics en la producció d’imatges visuals i d’audiovisuals. 
3. Realitzar projectes que comporten processos de concepció i execució cooperativa. 
4. Dibuixar formes i espais aplicant els sistemes de representació. 
5. Realitzar obres bidimensionals i tridimensionals, experimentant i utilitzant diversitat de 

materials, tècniques i procediments.  
6. Emprar estratègies i tècniques pròpies dels àmbits artístics i la comunicació visual i 

audiovisual.  
7. Reconèixer imatges, produccions artístiques i objectes dels entorns visuals i audiovisuals 

i del patrimoni, atenent als aspectes formals, expressius, narratius i crítics de les 
propostes. 
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ARTS ESCÈNIQUES I DANSA (matèria optativa de 4t) 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Les competències pròpies de la matèria d’arts escèniques i dansa són dues: la competència 
artística i cultural i la competència comunicativa lingüística i audiovisual.  
 
La competència artística i cultural comporta apreciar el fet cultural i artístic, disposar dels 
coneixements, procediments i actituds que permeten accedir a les seves diferents 
manifestacions, així com disposar de capacitats cognitives, perceptives i comunicatives, 
sensibilitat i sentit estètic per poder comprendre-les, valorar-les, emocionar-se i gaudir-ne. 
Posar en funcionament la imaginació i la creativitat, i, en la mesura que les activitats 
culturals i artístiques suposen generalment un treball col·lectiu, disposar d’habilitats de 
cooperació i tenir consciència de la importància del treball en equip. 
 
La competència artística i cultural també comporta una actitud oberta, respectuosa i crítica 
cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals, i un interès per participar en la vida 
cultural i contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic, tant de la pròpia comunitat 
com de les altres comunitats i cultures, en especial aquelles a les quals pertanyen persones 
de l’entorn del centre educatiu. 
 
En el context de la matèria, la formació humanística, artística i cultural no s’adquireix d’una 
manera passiva i unidireccional, sinó que l’alumnat s’ha de convertir en 
actor/artista/espectador i consumidor alhora, i és per mitjà d’aquesta pràctica activa que 
l’alumnat adquireix uns hàbits per poder apreciar les diferents obres artístiques dins el 
context en què s’han creat. 
 
L’alumnat, per mitjà de l’adquisició dels coneixements morfològics, anatòmics i fisiològics, i 
l’exercici pautat i conscient, ha d’arribar a un coneixement del seu propi cos i les seves 
possibilitats físiques i expressives artístiques, valorant en tot moment la importància dels 
hàbits saludables i la prevenció dels accidents derivats de l’exercici físic. 
 
Igualment, l’alumnat ha d’adquirir un coneixement d’un repertori bàsic de visualització de 
coreografies de diferents estils, èpoques i autors. La pràctica habitual de visionar o 
presenciar manifestacions de dansa per mitjà dels instruments d’anàlisi adequats ajuda 
l’alumnat a enfrontar-se a la interpretació de les manifestacions artístiques, ampliant la seva 
capacitat de veure per tal de comprendre-les i valorar-les en la seva diversitat. Aquesta 
anàlisi es basa en el coneixement dels diferents elements que intervenen en una producció 
escènica que inclogui manifestacions de dansa, com la interpretació, l’escenografia, la 
direcció, el vestuari o la il·luminació, la qual cosa ajudarà els alumnes en l’elecció de 
possibles camins professionals i acadèmics en un futur. Aquesta competència, a més, obre 
expectatives i planteja la utilització de noves i diferents tecnologies i suports aplicats a la 
creativitat artística, com el disseny, l’animació, la fotografia o la imatge digital. 
 
Una adequada manera de treballar la competència comunicativa lingüística i audiovisual és 
a través del teatre, la música i el cant. Cal treballar la lectura i la comprensió de textos 
literaris, les lletres de cançons, l’expressió oral i la dicció, sense oblidar els exercicis de 
dramatúrgia amb la creació de textos teatrals i lletres de cançons. Per al desenvolupament 
d’aquesta competència, cal el domini d’unes tècniques de veu i expressió corporal i musical, 
alhora que es reflexiona sobre el que hi ha al darrere, sabent quan i com s’han d’usar, 
aprenent a explicar la pròpia elecció, estant obert a les variades possibilitats tècniques, 
sabent comunicar i expressar, tot canalitzant la pròpia creativitat. 
 
  



Currículum educació secundària obligatòria  Àmbit artístic (arts escèniques i dansa) 

Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 – 28.8.2015  29 

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Continguts 
 
El món de les arts escèniques i la dansa 

 Fonaments dels diferents llenguatges escènics. 
 Tipus i gèneres de teatre. 
 Principals corrents i estils de dansa. 
 Arts performatives i de carrer. 
 Elements tècnics i lèxic propi de l’escena i la dansa.  
 Estructura d’un espectacle. 

 
Relacionar i interpretar 

 Organització estructural del cos i de la veu. 
 Característiques anatòmiques relacionades amb l’escena i la dansa. 
 Actituds saludables envers el cos i la veu en l’àmbit de la interpretació i el moviment.  
 Interrelació de l’escena, la dansa i la música i relació amb les altres arts dins un 

mateix context. 
 Tasques generals i específiques de les professions i oficis de l’escena i la dansa. 
 Disseny d’un espectacle. 

 
Comunicar i expressar 

 Relació entre textos literaris i llenguatges escènics. 
 Descoberta de les possibilitats expressives i comunicatives dels diversos llenguatges 

escènics. 
 Desenvolupament de la capacitat crítica de comunicació. 
 Ús de llenguatges escènics en diferents contextos, estímuls o situacions.  

 
Context social i cultural 

 Coneixement i identificació de les principals escoles, tendències i estils escenogràfics 
i coreogràfics al llarg de la història i fins a l’actualitat. 

 Funcions de les arts escèniques, la dansa i la música en les diferents cultures, 
societats i períodes històrics. 

 Manifestacions de l’escena i de dansa com a part del patrimoni de la humanitat i 
desenvolupament de la capacitat de gaudi estètic. 

 
Criteris d’avaluació 
 
1. Resumir les característiques més rellevants de diverses èpoques de la història dels 

diversos llenguatges escènics amb relació al context històric, social i cultural. 
2. Identificar, comprendre i explicar els diferents llenguatges escènics. 
3. Dissenyar i/o participar en projectes de creació i difusió escènica, assumint diferents rols. 
4. Exposar raonadament i mostrar físicament, en relació amb les diferents arts escèniques, 

alguns hàbits o comportaments que millorin el desenvolupament físic i artístic.  
5. Relacionar els gestos i moviments habituals, i els principals esforços o postures dels 

diferents tipus d’arts escèniques i de la dansa. 
6. Comentar peces teatrals, musicals i coreogràfiques, emprant la terminologia adequada, 

mostrant respecte i rigor, tenint en compte el valor artístic i el context. 
7. Interpretar en grup diferents danses a través de l’aprenentatge de coreografies. 8. Demostrar capacitat per improvisar una seqüència de moviments, lliures o amb una 

finalitat determinada, i valorar la importància de la improvisació en el teatre i en la dansa. 
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ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL (transversal) 
 
 
El treball competencial i totes les matèries que el despleguen contribueixen a 
l’assoliment de competències transversals en l’àmbit personal i social que permeten 
aprendre a conduir el propi aprenentatge i ser-ne conscient, adquirint les habilitats, les 
estratègies i els procediments necessaris. Suposa l’adquisició d’un grau suficient de 
consciència de les pròpies capacitats intel·lectuals, emocionals i físiques, el 
desplegament d’actituds i valors personals com la responsabilitat, la perseverança, 
l’autoconeixement i la construcció de l’autoestima. Tot plegat, per ser capaç de 
continuar aprenent de forma cada vegada més eficaç i autònoma. 
 
També ha de permetre l’adquisició de la capacitat d’aprendre de les errades pròpies i 
alienes, demorar les necessitats de satisfacció immediata i aprendre a prendre 
decisions amb un càlcul de riscos adaptat a la realitat. Suposa l’adquisició de 
competències emocionals i l’ajustament de la conducta als requeriments que 
comporten l’edat i la societat. Així mateix, l’alumne ha de ser capaç de reflexionar 
sobre la incidència del gènere en la construcció de la seva personalitat i l’elecció 
d’opcions acadèmiques i professionals. 
 
Totes aquestes habilitats personals han de permetre a l’alumne desenvolupar actituds 
positives, actives i emprenedores en tots els àmbits de la seva vida. Aquesta actitud 
emprenedora es podrà veure reflectida en accions que, d’acord amb la motivació i 
l’esforç personal, permetin adquirir compromisos socials, desplegar capacitats 
creatives, impulsar projectes personals i col·laboratius que l’ajudin a construir models 
de vida personal, social i professional satisfactoris. 
 
El treball competencial i els processos d’orientació associats han de contribuir a la 
construcció de la identitat personal, social i ciutadana de cada alumne, fomentant la 
pertinença a la societat catalana, els processos de compromís social i cívic per tal de 
fer possible que en el futur puguin contribuir a la millora social com a ciutadans de ple 
dret amb responsabilitats compartides.    



Competències bàsiques  
de l’àmbit digital

Identificació i desplegament  
a l’educació secundària obligatòria

2a edició  

actualitzada



Competències bàsiques  
de l’àmbit digital

Identificació i desplegament  
a l’educació secundària obligatòria



Aquest document ha estat elaborat per un grup de treball coordinat pel Dr. Pere Marquès  
i el Dr. Jaume Sarramona.

© Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

Elaboració: Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Edició: Servei de Comunicació i Publicacions

2a edició actualitzada: novembre de 2015

Disseny de la coberta: Estudi Carme Vives

URL: www.gencat.cat/ensenyament

Aquest llibre està publicat amb una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObra 
Derivada 4.0.

No es permet l’ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

www.gencat.cat/ensenyament


COMPETÈNCIES BÀSIQUES. ESO. ÀMBIT DIGITAL       3

ÍNDEX

Índex

Presentació ............................................................................................................................................................... 5

Introducció ............................................................................................................................................................... 6

Competències bàsiques de l’àmbit digital ............................................................................................................ 9

Dimensió instruments i aplicacions ..................................................................................................................... 10
• Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar ... 11
• Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia 
i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals ............................................... 17
• Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment 
per a produccions de documents digitals ........................................................................................................... 24

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge ....................... 28
• Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, 
tot considerant diverses fonts i mitjans digitals ................................................................................................. 29
• Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament 
de la informació amb el suport d’aplicacions digitals ....................................................................................... 35
• Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines 
digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement ............................................................................ 44

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració .......................................................................................... 50
• Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals 
per compartir informació ..................................................................................................................................... 51
• Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu ........................................................................................................................................................... 57

Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital...................................................................................... 65
• Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant 
els recursos digitals propis de la societat actual ................................................................................................ 66
• Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia 
per a la prevenció de riscos .................................................................................................................................. 70
• Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant 
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital ......................................................... 73

Annex 1
Representació de les relacions entre les dimensions  ........................................................................................ 76

Annex 2
Continguts clau de les competències ................................................................................................................... 77

Annex 3
Competències i nivells de gradació ....................................................................................................................... 78



4       COMPETÈNCIES BÀSIQUES. ESO. ÀMBIT DIGITAL

ÍNDEX

Annex 4
Relació entre els continguts clau de l’àmbit digital amb els altres àmbits curriculars ................................... 81

Annex 5
Matèries amb què es vincula la proposta d’activitat de cada competència ..................................................... 82

Annex 6
Portals de referència del Departament d’Ensenyament ..................................................................................... 83

Glossari ..................................................................................................................................................................... 84



COMPETÈNCIES BÀSIQUES. ESO. ÀMBIT DIGITAL       5

PRESENTACIÓ

Presentació

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, promou i lidera una ofen- 
siva de país a favor de l’èxit escolar, que vol implicar i comprometre tota la societat catalana, amb l’objectiu de  
millorar els resultats educatius i reduir les taxes de fracàs escolar i d’abandó dels estudis.

La Unió Europea ha establert objectius educatius, en el marc de l’Estratègia Europa 2020 (ET-2020), que han de  
permetre l’assoliment d’una economia intel·ligent, inclusiva i sostenible. Uns objectius que Catalunya assumeix 
i que l’obliguen a focalitzar els esforços del Govern en la millora dels resultats escolars i del nivell formatiu dels  
ciutadans, per aconseguir el ple desenvolupament personal, professional i social al llarg de la vida. 

D’altra banda, d’acord amb l’article 97 de la LEC (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), els centres exer-
ceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’or- 
denació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, on es concreten les competències bàsiques, 
els continguts i els criteris d’avaluació.

Així mateix, cal recordar que, 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 document que ara presentem correspon a les competències bàsiques de l’àmbit digital per a l’educació 
secundària obligatòria. D’una banda, atès el seu caràcter transversal i instrumental, aquestes competències 
estan vinculades a totes les matèries del currículum. Per al seu assoliment, és fonamental que l’alumnat tingui  
accés als dispositius i a les diverses aplicacions. D’altra banda, és convenient que els centres educatius acullin  
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 document aporten informació relativa a la gradació de l’assoliment de les com- 
petències de l’àmbit digital al final de l’educació secundària obligatòria, la identificació dels continguts clau 
associats a cada competència, les orientacions metodològiques per a l’aplicació a l’aula, exemples d’activitats 
d’avaluació amb indicadors relacionats amb els diferents graus d’assoliment i, finalment, un recull dels portals 
de referència del Departament d’Ensenyament on es pot accedir a diferents recursos didàctics, així com un 
glossari de terminologia relacionada amb les competències digitals.

Aquest document ha estat elaborat amb la participació de professionals de l’àmbit universitari i de professorat  
dels centres públics i privats de Catalunya. El treball dut a terme ha de contribuir a continuar avançant en la millo- 
ra de la qualitat del sistema educatiu del nostre país, en l’actualització professional dels nostres docents i, en defi- 
nitiva, en la millora de l’èxit educatiu del nostre alumnat.

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament
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Introducció

El Departament d’Ensenyament ha elaborat aquest document d’orientacions per al desplegament de les 
competències bàsiques en l’àmbit de la tecnologia de la informació i la comunicació de l’alumnat de l’ESO, 
amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de completar el currículum vigent en l’àmbit dels aprenentatges 
vinculats a les tecnologies digitals.

El document exposa, gradua, orienta i avalua un dels supòsits esmentats a la Llei d’educació de Catalunya 
(LEC) com a principis rectors del sistema educatiu que fa referència a la competència per a la utilització autò-
noma i creativa dels sistemes digitals, i planteja un desplegament coherent amb l’acreditació d’aquesta com-
petència i amb el que estableix el Decret 89/2009, de 9 juny, pel qual es regula l’acreditació de competències 
en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

D’altra banda, el document està en consonància, pel que fa al paper que han de tenir les tecnologies digitals 
en els aprenentatges, amb les conclusions de la XXII Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya 
sobre l’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació, aprovades pel Ple del Consell Escolar 
de Catalunya en la sessió celebrada el 9 d’abril de 2013.

Els elements que componen el document són les dimensions, les competències, els continguts clau rela- 
tius a cada competència, les gradacions en el seu assoliment, les orientacions metodològiques i les orienta-
cions per a l’avaluació de cada competència. El document es completa amb sis annexos i un glossari de  
termes. 

En l’elaboració d’aquest document s’ha optat per definir quatre dimensions que categoritzen les competèn- 
cies digitals en els àmbits de classificació, coherents amb el currículum vigent, següents: instruments i aplica-
cions; tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge; comunicació inter-
personal i col·laboració, i ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital.

Aquestes dimensions tenen elements comuns que es tradueixen en relacions constants entre les compe-
tències. Així, per exemple, la dimensió primera, referida als instruments i aplicacions, està relacionada amb 
totes les altres dimensions pel fet que per desenvolupar qualsevol de les altres dimensions es necessiten 
instruments i aplicacions; dit d’una altra manera: maquinari i programari. Així mateix, la dimensió quarta,  
ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital, que planteja aspectes d’ètica, de legalitat i de seguretat, és una 
dimensió troncal a totes les altres dimensions. Aquestes relacions queden reflectides en l’annex 1 d’aquest 
document. 

A continuació, i per a cada competència, s’exposa una explicació de caràcter general que marca les fites  
conceptuals per on es desenvolupen la competència en qüestió i els criteris que s’han utilitzat per gra- 
duar-ne l’assoliment. 

Per a cada competència s’han precisat continguts clau que resulten específics de l’àmbit digital i que poden 
ser treballats des de qualsevol matèria. Per garantir que aquests continguts siguin assolits per la totalitat de 
l’alumnat, cal que el Pla TAC de centre inclogui, com a objectiu fonamental, l’organització i les estratègies 
necessàries que ho garanteixin. 

Alguns d’aquests continguts específics de l’àmbit digital poden formar part de més d’una competència,  
tal com es mostra en l’annex 2. A tall d’exemple l’aprenentatge permanent: entorns virtuals d’aprenentat-
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ge, recursos per a l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa, o els aspectes d’ètica i legalitat de la publi-
cació, autoria, comunicació i utilització de la informació són continguts presents en la majoria de les com-
petències.

Cada competència s’ha graduat en tres nivells de consecució: satisfactori (nivell 1), notable (nivell 2) i excel- 
lent (nivell 3), que van des de l’assoliment fins a l’excel·lència de la competència, tenint en compte que cada 
nivell porta implícit l’assoliment de l’anterior. La relació entre competències i nivells de gradació es pot con-
sultar a l’annex 3.

Els criteris usats per fer la gradació estan relacionats amb la complexitat de les aplicacions, les estratègies 
emprades i els nivells d’abstracció necessaris perquè els alumnes aprenguin sobre la tecnologia, de la tec-
nologia i, especialment, amb la tecnologia digital. 

L’adquisició de les competències bàsiques de l’àmbit de la tecnologia de la informació i la comunicació de- 
mana maneres específiques de treballar que en potenciïn el seu desenvolupament. En les orientacions 
metodològiques s’exposen algunes pautes per al seu assoliment. Aspectes metodològics com ara la detec-
ció i correcció d’errors com a font d’aprenentatge i les solucions a situacions problemàtiques com a reptes 
engrescadors són aspectes a considerar en totes les competències digitals.

Cal tenir en compte que, atès el caràcter instrumental de les competències digitals, s’han de vincular a totes 
les matèries del currículum . Per això, a l’annex 4 s’inclou una proposta de relació entre els continguts clau de  
l’àmbit digital amb la resta d’àmbits curriculars, distingint entre el coneixement implícit, l’aprenentatge per 
l’ús i l’estudi d’aquests continguts. Per a l’assoliment de les competències digitals és fonamental que els 
alumnes tinguin accés als dispositius i a les diverses aplicacions. Tot plegat ha de contribuir que l’alumne, 
d’una banda, millori els seus aprenentatges i, de l’altra, desenvolupi actituds responsables i adequades en rela- 
ció amb la seva identitat digital i amb l’aprenentatge al llarg de la vida.

Altrament, és convenient que els centres educatius acullin experiències i coneixements que els estudiants  
tenen dels entorns digitals i que han pogut adquirir en contextos no escolars, per completar-los amb contin-
guts més acadèmics i interrelacionar-los amb aspectes més tècnics, de continguts curriculars i de registre 
lingüístic.

En la societat del coneixement, la digitalització comporta canvis a tot el cicle de l’aprenentatge: des de la cer- 
ca i el tractament de la informació, a la generació de nou coneixement (personal) fins a la seva transmissió.  
El docent ha de considerar que, en tant que el coneixement es construeix a partir de la interacció amb l’entorn, 
les aplicacions digitals participen també, com a agents actius, en aquesta interacció, des de l’ús del correc-
tor ortogràfic, per esmentar una aplicació força coneguda, fins a l’ús de tot tipus de dis-positius (del centre, 
personals, mòbils, etc.).

Pel que fa a l’atenció de la diversitat de l’alumnat, cal considerar la multiplicitat de canals d’accés a la  
informació (escrita, àudio, visual i audiovisual) i de recursos, tant per a la seva comprensió com per a l’ex- 
pressió del coneixement, que permet ampliar el ventall de possibilitats pel que fa a la personalització dels 
aprenentatges. 

Les orientacions metodològiques van acompanyades de propostes d’activitats generals per al seu assoli- 
ment i, en coherència amb aquestes orientacions metodològiques, es donen també orientacions per a l’ava-
luació, aportant alguns indicadors, a tall d’exemple, per a cada nivell de gradació de la competència. 

Les orientacions per a la avaluació conclouen amb un exemple d’activitat vinculada a un context i on l’ús 
d’instruments digitals ha de comportar una millora substancial per a l’aprenentatge. Sovint, les activitats que  
s’han proposat són força complexes, atès que pretenen cobrir, d’una banda, la major part dels aspectes de la  
competència i, de l’altra, pretenen que es puguin resoldre de diverses maneres perquè l’alumne pugui mos-
trar tot el que sap. 
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INTRODUCCIÓ

Per il·lustrar el caràcter transversal de les competències digitals s’ha volgut que totes i cadascuna de les ma-
tèries de l’ESO quedessin representades en alguna d’aquestes propostes d’activitats tal com es pot veure  
a l’annex 5. Val a dir, no obstant això, que atès el caràcter polivalent de les activitats, la majoria de les propos-
tes són susceptibles de vincular-se a una o altra matèria aplicant tan sols les modificacions més òbvies.

Les competències digitals despleguen els continguts propis que es descriuen en aquest document, però cal  
entendre-les com a competències transversals que han de contribuir a la millora global de tots els aprenentat-
ges. En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament disposa de diversos portals de referència on es poden 
trobar materials prou diversos, que es poden consultar a l’annex 6.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DIGITAL

Competències bàsiques de l’àmbit digital

Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digi-
tals segons les tasques a realitzar.

Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge 
fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents  
digitals.

Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presen-
tacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la pro-
ducció de documents digitals.

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

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

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

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

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i 
entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupa-
ment personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat 
actual.

Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vincu-
lats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos.

Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les 
TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de soste-
nibilitat i d’identitat digital.

Instruments i aplicacions

Dimensions

Comunicació  
interpersonal  
i col·laboració

Tractament de la informació 
i organització dels entorns 
de treball i aprenentatge

Ciutadania, hàbits,  
civisme i identitat digital
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DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS

Dimensió instruments i aplicacions

Aquesta dimensió, de caràcter instrumental i que inclou tres competències, fa referència a la capacitat d’uti- 
litzar amb autonomia i de manera eficaç i eficient els diversos dispositius digitals i les aplicacions que s’hi 
puguin incorporar, per realitzar tasques que els siguin pròpies integrant la robòtica i la programació en un 
sentit ampli. Considera especialment el tractament de dades textuals, numèriques i audiovisuals; i la producció 
de documents de text i multimèdia, imatges fixes, dibuixos, gràfics, sons i imatges animades.

Tots els dispositius digitals requereixen d’un cert grau de coneixement i destresa en el seu maneig, com a pas  
previ a la seva utilització amb una intenció o finalitat concreta. Per això, aquesta competència incorpora aquells  
aspectes de caràcter més tècnic i relacionats amb l’ús adequat de cada dispositiu i les seves aplicacions o pro- 
gramari.

La pluralitat de dispositius i aplicacions existents fa difícil preveure quin serà l’escenari d’aquí a poc temps, 
quins tipus de dispositius i aplicacions hi haurà, i de quina manera s’integraran. Cal ser sensible a aquesta 
qüestió, ja que es tracta més de ser competent en la utilització dels dispositius digitals de què es disposi en 
cada moment, i no pas en tots els models i opcions existents. Contextualitzat als nostres dies, es concretaria 
en dispositius del tipus ordinador personal, tauletes digitals, pissarres interactives, càmeres, telèfons mòbils… 

Atesa la gran quantitat i varietat d’aplicacions disponibles per a la creació de documents digitals (de codi  
lliure i amb llicència d’ús, locals i en línia, específiques i genèriques, etc.), i atès que l’escenari d’evolució 
tecnològica fa preveure una evolució i canvis continus, aquesta competència se centra en la capacitació de 
l’alumnat en la producció de documents, amb independència del tipus d’aplicació utilitzat. Cada centre, 
en el seu projecte educatiu i pla TAC, ha de determinar els instruments i les aplicacions més adients per al 
treball a l’aula.
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DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS. COMPETÈNCIA 1

COMPETÈNCIA 1

Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques 
a realitzar

Explicació

Aquesta competència fa referència a l’adequada 
selecció i utilització dels dispositius digitals ente-
sos com a interfície: ordinador, perifèrics, telefonia 
mòbil, càmeres, tauletes, etc., i al coneixement de 
les funcionalitats bàsiques del seu programari tenint 
en compte les tasques a realitzar. 

El coneixement de l’adaptabilitat dels dispositius ha  
de permetre, també, fer-los accessibles a la diversi- 
tat de necessitats de l’alumnat tot facilitant i perso-
nalitzant els seus aprenentatges. 

La robòtica i la programació, enteses de forma àm-
plia, queden integrades en aquesta competència.  
La programació fa referència a l’ús de diversos  
llenguatges associats al control de dispositius, llen-
guatges web i d’altres; la robòtica té compte de 
l’aplicació de la programació per al funcionament  
de ginys, sensors, recollida automàtica de dades,  
etc.

Per a la gradació de la competència s’ha conside- 
rat el nivell de complexitat de les tasques a rea- 
litzar: seleccionar els dispositius per a un primer 
nivell; seleccionar i configurar per a un segon nivell, 
i seleccionar, configurar i programar per a un tercer 
nivell.

S’entenen per funcionalitats bàsiques del dispo- 
sitiu les més elementals i pròpies que s’hi poden 
realitzar, la seva apropiada configuració en funció  
de la tasca, l’adequació a l’entorn digital de treball,  
així com l’emmagatzematge i publicació corres-
ponents, si escau, de les tasques realitzades. 

Per entorns digitals de treball s’entén aquí els for-
mats pels diversos dispositius digitals de què es 
disposen, les interconnexions que s’hi estableixen 
i els aspectes de seguretat i emmagatzematge de 
dades que s’estructuren al seu voltant.

Gradació

1.1. Seleccionar els dispositius digitals i utilitzar les 
seves funcionalitats bàsiques segons la tasca a 
realitzar. 

1.2. Seleccionar i configurar els dispositius digitals 
i utilitzar-ne les funcionalitats bàsiques. 

1.3. Seleccionar, configurar i programar entorns di-
gitals de treball tot considerant aspectes d’in-
terconnectivitat i seguretat.

Continguts clau

• Funcionalitats bàsiques dels dispositius (ordinador, 
impressora, tauleta digital, càmera de foto grafiar, 
videocàmera, mòbils, etc.): cerca d’arxius i de pro- 
grames, execució d’aplicacions en local i en línia, 
emmagatzematge, impressió, configuració i ins-
tal·lació de programari, etc.

• Tipus de connexions entre aparells per cable (de 
xarxa, HDMI, VGA, USB, etc.), sense fil (WiFi, 3G, 
etc.).

• Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat: 
espais fixos, extraïbles i virtuals.

• Conceptes bàsics del sistema operatiu.

• Seguretat informàtica: antivirus, tallafocs, còpies 
de seguretat, gestió de contrasenyes, etc.

• Robòtica i programació: robots didàctics, simula-
dors, entorns de programació, autòmats, algoris-
mes, etc.

• Realitat virtual i augmentada: videojocs, marca-
dors, codis bidimensionals, geolocalització, etc.

• Sistemes de projecció: canó, pissarra, etc.

• Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.
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Orientacions metodològiques

Els estudiants han de conèixer la diversitat i possibilitats dels dispositius presents en el món actual, saber-
los utilitzar i configurar per tal d’adquirir elements de judici i criteri propis amb què donar resposta a les 
necessitats que se’ls plantegin en l’àmbit personal, social, formatiu i laboral.

Per avançar progressivament en l’adquisició d’aquesta competència, el docent ha de proposar situacions 
d’aprenentatge que permetin posar en pràctica aspectes relacionats amb la competència a partir de ne-
cessitats reals, que poden ser tant personals com del centre. Així mateix, activitats de qualsevol altra com- 
petència digital o matèria curricular propicien situacions on treballar continguts relacionats amb la selecció, 
ús i funcionalitat de dispositius digitals. 

Pel que fa al tractament de la robòtica, hi ha diverses eines i possibilitats que permeten fer-hi una bona  
aproximació: robots programables, eines i entorns de programació, simuladors, calculadores programables, 
etc. En aquest cas la tipologia d’activitats proposades pot anar des de la resolució guiada de situacions pro-
blema fins a la simulació, cerca i assaig de situacions diverses.

Cal introduir, per tant, dins del camp dels llenguatges de programació, els coneixements que estan vincu-
lats al món digital i que, amb el temps, s’han anat generalitzant. En són exemples alguns dels aspectes més 
senzills del llenguatge HTML com, per exemple, la creació d’enllaços, codis de colors, codis d’inserció, etc., 
o altres relacionats amb metadades: RSS, geolocalització, geoetiquetatge, dades descriptives d’una cançó o  
fotografia, etc.

Algunes propostes d’activitats on aplicar els continguts d’aquesta competència són:

• Integració de produccions fetes amb diferents dispositius per crear la revista escolar, l’agenda del grup 
classe, àlbum de fotos, etc.

• Creació d’un àlbum multimèdia per compartir a la xarxa on tractar un projecte curricular.

• Creació d’un videojoc vinculat a continguts curriculars.

• Realització d’un projecte que inclogui la programació de robots educatius.

• Creació d’algorismes que fonamentin la resolució de situacions problema, ja sigui a partir de simula- 
cions o de ginys programables.

• Ús de càmeres web i altres dispositius per a l’enregistrament d’observacions tant a ull nu com aco- 
blant-les a dispositius òptics (microscopi, lupes binoculars, etc.).

• Utilització de la pissarra digital interactiva per fer presentacions a tota la classe d’un treball. 

• Ús de dispositius mòbils per a la creació i captació de dades (fotografia, vídeo, àudio, sensors, geoloca-
lització, etc.) i tractament posterior en una producció integrada.

• Posar en pràctica els coneixements sobre dispositius i la seva interconnectivitat, tot aprofitant les celebra-
cions i activitats singulars del centre. 

• Plantejar propostes de resolució de problemes on l’alumne els hagi de descompondre en d’altres de més  
simples, els quals, un cop solucionats, caldrà recompondre per resoldre el problema inicial, afavorint així 
el pensament computacional.

• ...
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Orientacions per a l’avaluació

L’avaluació de l’adquisició de la competència s’hauria de fer de forma gradual en el temps, tenint present 
l’evolució constant a què està abocat el món digital. Els alumnes poden experimentar canvis importants  
en relació amb la gestió dels dispositius digitals derivats d’una major capacitació en el seu ús, però també 
canvis significatius en les opcions i possibilitats que aquests dispositius ofereixin. 

Tot seguit es proposen alguns dels indicadors que es podrien utilitzar per observar els diversos nivells d’ad-
quisició d’aquesta competència.

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Selecciona els dispositius en funció 
de cada necessitat.

Configura els dispositius  
adequant-los a cada situació.

Optimitza l’ús dels dispositius  
dels quals disposa.

Utilitza les funcions bàsiques dels 
dispositius digitals.

Gestiona la instal·lació i actualització 
de programes relacionats amb els 
dispositius digitals.

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

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

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

Té cura dels dispositius digitals i de 
les dades que contenen.

Intercanvia dades entre diversos 
dispositius.

Té establert un sistema de protecció 
i recuperació de dades digitals.

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

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

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

... ... ...

A continuació s’ofereix un exemple d’activitat d’avaluació de la competència:

El centre docent ha decidit celebrar el centenari d’un il·lustre escriptor i ha establert un seguit d’acti- 
vitats a realitzar al llarg de tot el curs. Des de la matèria de llengua i literatura de 4t de l’ESO s’està treba- 
llant la lectura d’una de les seves obres i, amb col·laboració amb la matèria de TIC (informàtica), es propo-
sa als alumnes la confecció d’una aplicació interactiva relacionada amb la lectura per publicar-la al web 
del centre. En concret, a cada alumne se li encarrega l’activitat següent: 

Genera una aplicació interactiva de tipus videojoc amb preguntes i respostes on respondre correcta-
ment suposi superar nivells. Les preguntes i respostes les has de redactar tenint en compte el capí- 
tol de l’obra que tens assignat i han de tenir una vinculació significativa amb aquest capítol.

El videojoc ha de tenir, com a mínim: 

• Una imatge per ser utilitzada com a escenari.

• Un recorregut on les proves que cal superar han de ser les preguntes i respostes.

• Un personatge que es mourà per aquest itinerari.

L’avaluació de la competència es realitza de manera individual amb el lliurament de la part del videojoc  
del capítol encarregat. El docent valora la dificultat en l’elaboració del videojoc així com l’autonomia en la 
tria i l’ús dels dispositius que ha utilitzat per crear-lo. Per a la confecció del videojoc es pot utilitzar tant un  
programa de presentació com un entorn de programació, per exemple l’Scratch. En cas que el docent ho  
consideri oportú pot facilitar als alumnes els diagrames que hi ha a continuació i que il·lustren les solu- 
cions corresponents a les proves que ha de programar en el seu videojoc.



14       COMPETÈNCIES BÀSIQUES. ESO. ÀMBIT DIGITAL

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS. COMPETÈNCIA 1

Nivell 1: són treballs que proposen, com a proves a superar, una bateria de preguntes independents amb 
dues possibilitats de tria de resposta que corresponen a la resposta correcta (veritable) o resposta incor-
recta (fals). En cas que la resposta sigui la correcta (veritable), el videojoc retorna a l’escenari estadi inicial; 
en cas que la resposta sigui la incorrecta (fals), es formula novament la mateixa pregunta. És parla en aquest 
cas d’un mòdul unitari independent.

Figura 1. Mòdul unitari independent

Nivell 2: són treballs que proposen, com a proves a superar, una bateria de preguntes independents amb 
dues possibilitats de tria de resposta que corresponen a la resposta correcta (veritable) o resposta incor-
recta (fals). En cas que la resposta sigui la correcta (veritable), el videojoc proposa una nova pregunta, en 
cas que la resposta sigui la incorrecta (fals), es formula novament la mateixa pregunta. Es parla en aquest 
cas de mòduls unitaris seqüencials. 

 Figura 2. Mòdul unitari seqüencial
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Nivell 3: són treballs que proposen, com a proves a superar, una bateria de preguntes independents amb 
més de dues possibilitats de tria de resposta que corresponen a la resposta correcta (veritable) o respostes 
incorrectes (fals). En cas que la resposta sigui la correcta (veritable), el videojoc proposa una nova pre-

gunta, en cas que la resposta sigui incorrecta (fals), es formula novament la mateixa pregunta. Es parla en 
aquest cas de mòduls unitaris seqüencials amb més de dues possibilitats de tria. 

Figura 3. Mòdul unitari seqüencial amb més de dues possibilitats de tria

En aquesta activitat es pot preveure l’acoblament dels projectes de cada alumne en un sol videojoc que 
contingui tots els capítols del llibre de lectura i promoure, així, possibilitats del treball cooperatiu com ara 
decidir escenaris o altres elements que donin unitat al joc. 
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Per a l’avaluació individual del projecte es proposa la taula de criteris d’avaluació següent, a partir de les 
accions que s’han de fer.

Títol de l’activitat: Videojoc literari Nom de l’alumne/a:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Valoració

C
ap

tu
ra

 d
’im

at
ge

: 
l’e

sc
en

ar
i d

el
 jo

c

Utilitza un dispositiu 
de captura d’imatge 
(càmera de fotografiar, 
escàner, mòbil, etc.) 
per a la creació de 
l’escenari, de manera 
pautada. 

Utilitza un dispositiu de 
captura d’imatge per a 
la creació de l’escenari, 
de manera autònoma.

Utilitza un dispositiu  
de captura d’imatge  
per a la creació  
de l’escenari, de  
manera autònoma,  
tot utilitzant criteris 
propis del llenguatge 
fotogràfic.

P
er

so
n

at
ge

Utilitza i configura,  
de manera pautada,  
un dispositiu de captura, 
modificació d’imatge  
o de dibuix de la imatge 
per a la creació del 
personatge i utilitza 
les seves funcionalitats 
bàsiques.

Utilitza i configura,  
de manera autònoma, 
un dispositiu de captura, 
modificació o dibuix de 
la imatge per a la creació 
del personatge i utilitza 
les seves funcionalitats 
bàsiques. 

Utilitza i configura el 
dispositiu de captura, 
modificació o dibuix 
de la imatge per a la 
creació del personatge 
considerant aspectes 
d’interconnectivitat  
i seguretat entre  
dispositius.

D
is

se
n

y 
d

e 
l’i

ti
n

er
ar

i Utilitza un camí lineal i 
el configura a partir de 
models. 

Dissenya i configura un 
camí simple.

Dissenya i configura un 
camí amb bifurcacions.

P
ro

ve
s

Dissenya una bateria de 
preguntes independents 
amb dues possibilitats 
de tria de resposta que 
corresponen a veritable 
i fals, per retornar a 
l’estadi inicial en cas 
que la resposta sigui 
veritable i repetir la  
pregunta en cas que 
sigui fals (vegeu la 
figura 1).

Dissenya una bateria de 
preguntes independents 
amb dues possibilitats 
de tria de resposta que 
corresponen a veritable 
i fals. En cas que la 
resposta sigui veritable, 
el videojoc proposa una 
nova pregunta (vegeu la 
figura 2). 

Dissenya una bateria  
de preguntes  
independents, la tria  
de les quals té la 
possibilitat de més de 
dues opcions. En cas 
que la resposta sigui 
fals és tornarà a repetir 
la pregunta (vegeu la 
figura 3).
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COMPETÈNCIA 2

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

Explicació

Aquesta competència es refereix a la utilització d’a- 
plicacions locals i en línia per a la producció de do- 
cuments digitals en formats diversos, mitjançant 
l’edició de textos, el tractament de dades numèri-
ques i la seva representació gràfica, i l’elaboració 
de presentacions multimèdia a partir de la inserció 
d’elements audiovisuals ja existents. 

La creació de documents és un dels aspectes tra-
dicionalment més rellevants pel que fa al treball amb 
dispositius digitals i representa, a la vegada, una  
de les pràctiques i usos més habituals que s’han 
realitzat amb tecnologia digital. La tipologia de do- 
cuments que es pot generar actualment és molt di- 
versa, tant pel que fa al format com a les possibilitats 
de ser documents compartits amb d’altres i generats 
a partir del treball col·laboratiu en en-torns digitals.

Per a la gradació de la competència s’ha conside- 
rat el nivell de complexitat en la producció de do- 
cuments digitals, i dependrà de les funcionalitats 
utilitzades —bàsiques o estàndards, segons la  
tasca a realitzar— així com de la complexitat del do- 
cument generat.

S’entén aquí per funcions bàsiques les més pròpies 
i senzilles de cada aplicació; per exemple, creació, 
format i gestió de documents; corrector ortogràfic; 
taules; fórmules i càlculs senzills. Per funcions es-
tàndards s’entén les funcionalitats més utilitzades 
en l’elaboració dels documents; per exemple, en- 
capçalaments, peus de pàgina, animacions, referèn- 
cies relatives. S’entén per documents complexos els  
que integren elements de diferent tipologia i proce-
dència, tot utilitzant en cada cas les funcions neces-
sàries d’edició de text, presentacions multimèdia, 
tractament de dades numèriques i representacions 
gràfiques.

Gradació

2.1. Elaborar documents fent ús de les funcions 
més bàsiques d’edició de text, presentacions 
multimèdia, tractament de dades numèriques 
i representacions gràfiques.

2.2. Elaborar documents fent ús de les funcions es-
tàndards d’edició de text, presentacions mul-
timèdia, tractament de dades numèriques i re- 
presentacions gràfiques.

2.3. Elaborar documents complexos, tot utilitzant 
les funcions estàndards i altres funcions segons 
les necessitats.

Continguts clau

• Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat: 
espais fixos, extraïbles i virtuals.

• Conceptes bàsics del sistema operatiu.

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

• Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.

• Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, 
comunicacions i publicacions, i en la utilització de 
la informació.

• Construcció de coneixement: tècniques i instru-
ments.

• Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis di-
gital).

• Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’apre-
nentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i no  
formal a la xarxa...

• Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la 
privacitat pública i aliena.
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Orientacions metodològiques

Per desenvolupar aquesta competència és convenient començar practicant els usos i funcions més bàsics 
dels diferents tipus de documents digitals, incorporant, de forma mesurada, les funcions estàndards per 
anar introduint les funcions més específiques d’un programari segons les necessitats.

Els alumnes han de disposar d’ocasions suficients per adquirir destresa en l’elaboració dels documents di- 
gitals necessaris per resoldre les activitats de qualsevol matèria curricular: redacció d’informes, resums, pre- 
sentació de treballs, realització de càlculs automatitzats, representació de dades numèriques, etc., per a 
l’adquisició de la competència. 

Existeix una gran varietat d’eines que permeten treballar amb aquests tipus de documents. D’aquesta 
manera es poden utilitzar programaris lliures d’edició de textos (OpenOffice, LibreOffice, etc.), amb llicèn- 
cia d’ús (Microsoft Office, Pages, etc.), o en línea (Google Docs, Zoho, etc.). Davant la diversitat existent, el  
paràmetre bàsic que ajudi a decidir-se per una eina o una altra ha de ser la possibilitat d’accés de l’alumnat 
a l’aplicació, a banda de la tria personal. 

El docent ha de fomentar una actitud autònoma per part dels alumnes a l’hora de la resolució dels pe- 
tits problemes d’ús de les aplicacions informàtiques, cercant tutorials a Internet o participant en fòrums  
de consulta o portals web especialitzats. Tot i així, en algunes ocasions pot ser el docent o altres companys  
els qui intervinguin donant suport al procés de desenvolupament de la tasca. En d’altres, cal oferir una 
exposició prèvia, per introduir conceptes nous o pautes comunes. També és possible realitzar una posada 
en comú com a cloenda d’una activitat, on els alumnes puguin compartir i valorar les diverses alternatives 
emprades i el seu grau d’adequació envers la tasca a realitzar. 

Tot seguit es proposen alguns exemples d’activitats susceptibles de ser dutes a terme en totes les matèries 
curriculars:

• Realització de textos de diversa tipologia que es poden enriquir amb enllaços, imatges, gràfics de da- 
des, etc.

• Realització de presentacions que serveixin d’ajuda per a l’exposició oral o per publicar-les en espais web.

• Realització de fulls de càlcul per recollir i tractar dades, aplicar fórmules, realitzar gràfics, etc.

• ...
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Orientacions per a l’avaluació

L’avaluació de la competència es vincula a les tasques i activitats que comportin la creació i elaboració de 
documents de tipologia diversa i que sovint formen part d’un procés d’aprenentatge en connexió amb altres 
competències, especialment amb les competències 4, 5 i 11, així com amb d’altres matèries. 

Convé fer atenció, per avaluar la competència, a l’apartat més formal i de destresa tècnica, atès que la cor-
recció acadèmica dels continguts és objecte d’avaluació de la matèria corresponent. 

El millor moment per fer l’avaluació és en finalitzar una activitat i quan es disposi d’un document acabat.  
Amb tot, és molt útil fer un seguiment regular del seu grau d’adquisició al llarg del temps perquè els conei- 
xements en l’ús de les aplicacions canvien constantment a causa de l’aparició en el mercat de nous tipus de 
programari.

Alguns dels indicadors que determinen el nivell d’assoliment d’aquesta competència són:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Elabora el document (de text,  
de presentació o full de càlcul)  
fent ús de les funcions bàsiques.

Elabora un document amb algunes 
funcions estàndards.

Elabora un document amb les  
funcions estàndards.

Dissenya el document (de text,  
de presentació) amb una estructura 
senzilla. 

Dissenya el document amb una 
estructura que en facilita la lectura. 

Dissenya el document amb 
coherència, tot estructurant de 
forma equilibrada els apartats  
i els continguts. 

Aplica el corrector ortogràfic per a 
diferents llengües.

Utilitza una tipografia regular  
i els apartats guarden coherència 
(títols, subtítols, interlineats...).

Sap fer ús d’estratègies per canviar 
de format.

En el format del document s’han 
utilitzat elements addicionals per 
millorar-lo, per exemple plantilles.

Introdueix les dades amb formats 
simples (text i nombres) en un full 
de càlcul.

Aplica formats estàndard: data, 
moneda (€)...

Aplica format condicional, unitat  
de mesura composta...

Utilitza, en un full de càlcul,  
fórmules per fer càlculs amb les 
operacions bàsiques, parèntesis  
i intervals utilitzant dades amb 
diferents formats.

Utilitza funcions bàsiques  
(SUM, AVERAGE, COUNT...)  
amb dades absolutes que  
corresponen al català SUMA,  
MITJANA, COMPTAR...

Utilitza funcions bàsiques i algunes 
funcions avançades (IF, OR...)  
amb dades relatives que  
corresponen al català SI, O...

Genera gràfics introduint dades 
manualment.

Genera automàticament diferents 
tipus de gràfics a partir de dades 
existents al full de càlcul.

Genera automàticament gràfics  
i en modifica la llegenda.

Incorpora taules, gràfics, enllaços i 
imatges en el document, de manera 
pautada.

Incorpora taules, gràfics, enllaços i 
imatges en el document, de manera 
autònoma.

Emmagatzema, amb criteri,  
el document de forma correcta.

... ... ...
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Un exemple d’activitat d’avaluació seria la realització d’un treball individual que tracti sobre el tema de  
l’aigua. 

Durant una setmana del segon trimestre de curs l’alumnat d’ESO ha de realitzar un treball interdis- 
ciplinari sobre un tema. En aquest cas es planteja un treball sobre l’aigua com a fil conductor. Han  
de fer activitats relacionades amb el tema analitzant-lo des de diferents vessants vinculades amb les  
àrees curriculars: característiques fisicoquímiques de l’aigua, la conca hidrogràfica, el procés de pota-
bilització, l’origen de l’aigua que arriba a casa i el seu recorregut, així com el procés de depuració i els 
hàbits de consum responsable, l’aigua al llarg de la història i en els éssers vius, el símbol de l’aigua a  
les diferents manifestacions artístiques, etc.

Des de les matèries de tecnologia, matemàtiques i física i química s’ha decidit fer l’estudi de la factura 
i rebut de l’aigua en què els alumnes han d’utilitzar fulls de càlcul, processadors de textos i creadors de 
presentacions entre altres aplicacions digitals. Més concretament, se’ls demana el següent:

I) Confecciona un full de càlcul que et permeti fer simulacions sobre el preu final que es paga per  

cada m3 d’aigua consumit (expressat en €/m3) i el cost mitjà diari (expressat en €/dia). Pots treure 

les dades d’una factura familiar o bé utilitzar la factura de la imatge següent:

.
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Amb el full de càlcul que has generat:

II) Calcula la relació entre el TOTAL A PAGAR i el CONSUM TOTAL si el consum és de:

• 4 m3/mes

• 8 m3/mes

• 12 m3/mes

• 20 m3/mes

• 40 m3/mes

III) Genera un gràfic que representi les dades obtingudes.
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IV) Redacta un article periodístic (document de text) utilitzant les dades obtingudes al full de càlcul  

per publicar-lo a la revista de l’institut on responguis, entre d’altres, a preguntes del tipus:

• Tothom paga el mateix per l’aigua?

• El preu de l’aigua depèn només del consum?

• El sistema de facturació estimula l’estalvi d’aigua?

• Si en un domicili no es consumeix aigua, quant haurà de pagar la família?

Pots realitzar cerques a Internet sobre “el rebut de l’aigua” per obtenir més informacions i dades  

concretes per elaborar el teu article.

Per penjar l’article a la revista del centre l’hauràs de lliurar en format PDF.

V) Elabora una presentació multimèdia que et serveixi de suport per presentar a la resta de la classe 

l’article periodístic que has elaborat.

L’avaluació de les competències digitals tindrà en compte els aspectes relacionats amb el domini del 

full de càlcul, el processador de textos i el generador de presentacions des del punt de vista tècnic, més 

enllà d’altres aspectes que s’avaluaran en funció dels objectius de cadascuna de les àrees curriculars.
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Aquesta activitat es podria avaluar aplicant la taula de criteris d’avaluació següent:

Títol de l’activitat: Anàlisi del rebut de l’aigua Nom de l’alumne/a:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Valoració

Fu
ll 

d
e 

cà
lc

u
l  

(i
n

tr
od

u
cc

ió
 

d
e 

d
ad

es
) Introdueix les dades 

amb formats simples 
(text i número).

Aplica formats 
estàndards: data, 
moneda (€)...

Aplica format  
condicional, unitat  
de mesura composta...

Fu
ll 

d
e 

cà
lc

u
l 

(f
ór

m
u

le
s)

Utilitza fórmules per 
fer càlculs amb les 
operacions bàsiques, 
parèntesis i intervals 
utilitzant dades amb 
diferents formats.

Utilitza funcions  
bàsiques (SUM,  
AVERAGE, COUNT...)  
amb dades absolutes 
que corresponen  
al català SUMA,  
MITJANA, COMPTAR...

Utilitza funcions  
bàsiques i algunes 
funcions avançades  
(IF, OR...) amb dades 
relatives que  
corresponen al  
català SI, O...

Fu
ll 

d
e 

cà
lc

u
l  

(g
rà

fi
cs

)

Genera gràfics 
introduint dades 
manualment.

Genera automàticament 
diferents tipus de  
gràfics a partir de dades  
existents al full de càlcul.

Genera automàticament 
gràfics i en modifica  
la llegenda.

D
oc

u
m

en
t 

d
e 

te
xt

 
(f

or
m

at
)

Utilitza les funcions  
bàsiques de format, 
alineació, correcció  
ortogràfica, numeració 
de pàgines, etc.,  
de manera manual.

Aplica formats 
automàticament  
a partir dels  
predeterminats 
pel programa.

Genera formats  
personals i els aplica  
de manera automàtica.

D
oc

u
m

en
t 

d
e 

te
xt

 
(i

n
co

rp
or

ac
ió

 
d

’e
le

m
en

ts
 e

xt
er

n
s) Incorpora elements 

externs de manera 
pautada.

Incorpora elements 
externs, de manera 
autònoma, i afegeix 
peus de document als 
elements integrats.

Incorpora elements 
externs de manera  
autònoma i aplica  
interlineats per  
integrar-los amb el text.

D
oc

u
m

en
t 

d
e 

p
re

se
n

ta
ci

ó 
(d

is
se

n
y 

i n
av

eg
ac

ió
)

Dissenya la presentació 
amb una estructura 
elemental.

Dissenya la presentació 
amb una estructura 
estàndard, incorporant-hi 
transicions.

Dissenya la presentació 
amb una estructura 
estàndard, inserint-hi 
(embed) elements web.

D
oc

u
m

en
t 

d
e 

p
re

se
n

ta
ci

ó 
(e

st
ru

ct
u

ra
 d

el
 c

on
ti

n
gu

t) Utilitza tipologies  
de lletra que permeten 
la lectura a distància.

Incorpora elements que 
ajuden a l’espectador a 
situar-se en el contingut 
que s’explica en relació 
amb el contingut total.

Confecciona les  
diapositives amb 
elements visuals 
que complementen 
l’exposició oral i ajuden 
a la comprensió per 
part de l’espectador.



24       COMPETÈNCIES BÀSIQUES. ESO. ÀMBIT DIGITAL

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIONS. COMPETÈNCIA 3

COMPETÈNCIA 3

Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge  
en moviment per a produccions de documents digitals

Explicació

Aquesta competència fa referència a la creació de 
produccions multimèdia a partir de la captació, crea- 
ció i edició d’imatges fixes, imatges en moviment i 
materials sonors ja existents o prèviament enregis-
trats, tot utilitzant aplicacions digitals, locals i en línia.

Els estudiants han de saber utilitzar dispositius que 
permetin la captació, creació i emmagatzematge de  
so, imatge fixa i imatge en moviment, manipular-
ne les característiques (mida, format, etc.) i editar 
els diferents documents per obtenir una producció  
multimèdia acabada, que pot incloure diversos ele- 
ments.

Cal tenir en compte que tant la ràpida evolució 
d’aparells i aplicacions com el seu ús fora de l’àmbit 
escolar fan que el moment en què els estudiants 
adquireixin el coneixement de la competència pot  
ser molt diferent entre ells, però es tracta que en 
acabar l’escolaritat obligatòria tots arribin a adquirir-
ne un domini suficient que els permeti realitzar pro- 
duccions multimèdia i adaptar-se, en un futur, a no- 
ves aplicacions. 

Per a la gradació de la competència s’ha considerat 
la complexitat del producte multimèdia resultant, la 
combinació de diversos elements audiovisuals i les 
funcions d’edició utilitzades, bàsiques o estàndards, 
tant per a l’edició d’imatge fixa, so i imatge en movi-
ment com per a l’edició multimèdia.

S’entén aquí per producció multimèdia senzilla la 
producció on no s’hi combinen formats. Per fun- 
cions bàsiques, s’entén les més pròpies i senzilles 
de cada aplicació; per exemple, obtenció d’imatges, 
enregistrament, eines d’edició, importació i exportació, 
formats i publicació. Les funcions estàndards són les 
més utilitzades en l’elaboració dels documents en 
general i integren les funcions bàsiques. Són funcions 
estàndards, per exemple, capes i filtres; pistes, mescles 
i efectes; velocitat i animació. No s’hi consideren les 
funcions avançades que només utilitzen els usuaris 
experts en documents molt específics.

Les produccions realitzades poden ser enregis- 
traments propis o aliens, tenint en compte les llicèn-
cies d’obres derivades (vegeu la competència 11).

Gradació

3.1. Realitzar produccions multimèdia senzilles a 
partir de materials propis o aliens, tot aplicant- 
hi les funcions bàsiques dels programes d’edi- 
ció.

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

3.3. Realitzar produccions multimèdia a partir de 
materials propis o aliens, que combinin ele-
ments audiovisuals diversos, tot aplicant-hi les 
funcions estàndards dels programes d’edició.

Continguts clau

• Funcionalitats bàsiques dels dispositius.

• Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat: 
espais fixos, extraïbles i virtuals.

• Conceptes bàsics del sistema operatiu.

• Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.

• Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, 
comunicacions i publicacions, i en la utilització de 
la informació.

• Construcció de coneixement: tècniques i instru-
ments.

• Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis di-
gital).

• Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’apre-
nentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i no  
formal a la xarxa...

• Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la pri-
vacitat pública i aliena.
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Orientacions metodològiques

L’assoliment d’aquesta competència suposa l’ús, amb diferents nivells d’expertesa, d’aplicacions i programes 
relacionats amb l’audiovisual (so, imatge fixa i imatge en moviment), amb la finalitat de realitzar produccions  
que incloguin un o diversos d’aquests elements, per la qual cosa el primer pas és que l’estudiant tingui l’opor- 
tunitat d’utilitzar diverses opcions existents per captar so, imatges fixes i en moviment i que posi en pràctica 
el coneixement d’aquestes eines per crear les seves produccions. 

El docent ha de saber aprofitar els coneixements que els estudiants tenen d’aquests elements i que han pogut  
adquirir en contextos no escolars i completar-los amb continguts acadèmics relacionats amb aspectes tèc-
nics i de llenguatge audiovisual. Convé que el docent ofereixi exemplificacions de la tasca encomanada als 
alumnes i els faciliti tutorials quan la tasca sigui més complexa.

Convé combinar propostes de treball en grup i individuals. Els treballs col·laboratius i les produccions multi-
mèdia compartides tenen, entre altres avantatges, l’intercanvi de coneixements sobre l’ús de les aplicacions, 
i les tasques individuals en garanteixen un coneixement per part de tots els alumnes. 

Així, els estudiants han de saber quins són els formats i resolucions adients per a la tasca encomanada, tot 
manipulant les característiques dels arxius per adaptar-los a les necessitats de cada activitat d’ensenyament i 
aprenentatge (imatges per ser projectades, vídeo per ser vist per Internet...). Aquesta manipulació ha de ser- 
vir per modificar els arxius a partir de criteris artístics, utilitzant les diverses eines d’edició de so, imatge i vídeo. 

El professorat ha de vetllar perquè les produccions finals siguin complexes, en el sentit que es tracti d‘un pro- 
ducte que inclogui elements de so, d’imatge fixa i en moviment, que hagin estat captats i editats per l’alumne, 
tant de forma individual com col·laborativa, i s’hagi elaborat tot respectant-ne l’ètica i la legalitat d’aplicacions 
i de produccions audiovisuals, fet que es relaciona directament amb la competència 11.

Els docents de les diverses àrees curriculars han de proposar als estudiants que resolguin tasques relaciona- 
des amb els continguts de les àrees que incloguin la creació de material audiovisual de diversa tipologia i 
complexitat. Els professors s’han d’assegurar que els alumnes coneixen les eines que han de fer servir per a 
la realització de les tasques encomanades i han de preveure, en cas necessari, una demostració del seu ús i 
la presentació d’un model que serveixi de pauta de l’activitat que se’ls demana.

Tot seguit es mostren alguns exemples d’activitats:

• Fer fotografies per construir un àlbum digital.

• Elaborar un pòster digital que incorpori so, imatge fixa i vídeo sobre algun tema per a qualsevol matèria 
curricular.

• Crear una història sonora encadenant sons enregistrats o extrets d’un banc de sons.

• Enregistrar en vídeo un programa informatiu.

• Crear un itinerari turístic d’un indret conegut a partir de l’ús en xarxa de diverses aplicacions d’edició 
d’imatge fixa, de so i d’imatge en moviment.

• Elaborar una presentació de fotografies amb àudio incorporat (música de fons, narració amb veu en  
off, etc.).

• Enregistrar un programa de ràdio per ser emès per Internet (podcàsting).

• Elaborar audioguies.

• ...

El producte resultant pot ser des de creacions pròpies senzilles que no requereixin combinar elements audio-
visuals diferents (per exemple, un àlbum de fotos digital) fins a creacions complexes que integrin elements 
audiovisuals diversos (per exemple, imatge en moviment, amb música de fons i títols de crèdit). Tant unes 
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produccions com les altres poden ser susceptibles de ser publicades a la xarxa, amb la qual cosa es vincula 
aquesta competència amb la competència 7 i amb la competència 11, pel que fa als drets d’imatge.

Orientacions per a l’avaluació

És necessari que l’avaluació de la competència es vinculi a aspectes tècnics i cal deslligar-la de la matèria 
curricular per a la qual es realitza el producte, atès que el seu assoliment es demostra en els aspectes for-
mals, en aquest cas documents digitals d’imatge fixa, de so o de vídeo que poden combinar-se entre si, tot 
formant produccions de menor a major complexitat.

A continuació es detallen alguns indicadors d’assoliment de la competència segons els tres nivells esta- 
blerts:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Captura so, fotografia i vídeo. Captura so, fotografia i vídeo  
i utilitza, amb ajut, criteris del  
llenguatge visual. 

Captura so, fotografia i vídeo  
i utilitza, de manera autònoma,  
criteris del llenguatge visual. 

Edita de manera pautada. Edita de manera autònoma. Edita, de manera autònoma,  
tot integrant arxius diversos.

Enregistra vídeo. Publica so, imatges i vídeos. Integra so, imatges i vídeos  
en entorns digitals.

Reconeix diversos formats  
de fitxers multimèdia i, seguint 
pautes, sap fer conversions.

Reconeix diversos formats  
de fitxers multimèdia i sap fer  
conversions, de manera autònoma.

Reconeix diversos formats  
de fitxers multimèdia i sap  
fer conversions, de manera  
autònoma, tot aplicant  
criteris de mida de fitxers.

Integra, de manera pautada, fitxers 
multimèdia diversos.

Integra alguns fitxers multimèdia  
de tipologia diversa.

Integra qualsevol fitxer multimèdia 
independentment de la seva  
tipologia.

... ... ...

A continuació s’exposa un exemple d’activitat d’avaluació de la competència:

Des de la matèria de ciències socials, geografia i història, es proposa un treball transversal juntament 
amb les matèries de visual i plàstica, música, llengua i literatura, llatí i cultura clàssica, on els alumnes 
han de crear un producte final audiovisual en què expliquin la biografia d’algun personatge il·lustre i que 
serà publicat al web del centre. El docent pot valorar l’ús de tutorials a l’hora de realitzar la producció 
multimèdia pels alumnes que ho necessitin.

Crea un audiovisual on expliquis la biografia d’algun músic, pintor, escultor, escriptor o personatge 
il·lustre, tot relacionant la seva biografia i la seva obra amb el seu context històric.

Per fer l’audiovisual has de dur a terme les tasques següents: 
a) Seleccionar diverses imatges per il·lustrar la biografia i la seva obra, tot respectant els drets d’autoria.
b) Enregistrar la lectura de la biografia i les explicacions sobre el seu treball que consideris oportunes 

que hagis escrit.
c) Produir una creació multimèdia que inclogui la locució de la biografia i de la seva obra a mesura que 

avancin les imatges.
d) Seleccionar una música de fons, tot respectant els drets d’autoria.
e) Incloure els títols de crèdit en la producció multimèdia.

També hauràs de tenir en compte quin serà el format més adient per a una publicació de l’audiovisual 
posterior.
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Aquesta activitat es podria avaluar aplicant, a títol d’exemple, la taula de criteris d’avaluació següent:

Títol de l’activitat: Biografia en imatges Nom de l’alumne/a:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Valoració

E
n

re
gi

st
ra

m
en

t 
àu

d
io

Enregistra oralment  
el text referent a la  
biografia i a la seva  
obra amb audició  
comprensible sense 
soroll de fons, tot fent 
servir algun dispositiu 
específic (gravadora, 
telèfon mòbil, etc.).

Enregistra oralment  
el text referent a la  
biografia i a la seva  
obra amb un mínim  
de qualitat, tot fent 
servir algun programari 
o aplicació específic 
i ajusta l’arxiu a les 
característiques del 
producte final (mida, 
format, sincronització 
amb imatges).

Enregistra oralment  
el text referent a la  
biografia i a la seva  
obra, tot fent servir 
algun programari  
o aplicació específic, 
ajusta l’arxiu a les  
característiques  
del producte final  
i afegeix algun efecte 
sonor (fade-in), esvair 
(fadeout), etc.

M
ú

si
ca

 i 
ef

ec
te

s 
so

n
or

s Selecciona una música, 
tot respectant-ne  
els drets d’autor i la 
incorpora a la narració.

Selecciona una música, 
tot respectant-ne  
els drets d’autor,  
la incorpora a la  
producció i n’edita 
algunes característiques 
amb programari  
específic (format i  
ajustament de volum).

Selecciona una música, 
tot respectant-ne  
els drets d’autor,  
la incorpora a la  
producció, n’edita 
algunes característiques 
amb programari  
específic i hi incorpora 
algun efecte sonor. 

Tr
ac

ta
m

en
t 

d
e 

la
 im

at
ge

Utilitza diverses  
imatges per il·lustrar  
els moments explicats 
a la biografia i la seva 
obra, tot respectant-ne 
els drets d’autoria.

Utilitza diverses  
imatges per il·lustrar  
els moments explicats 
a la biografia i la seva 
obra, tot respectant-ne 
els drets d’autoria,  
i en regularitza les seves 
característiques (mida, 
resolució, format, to  
i brillantor).

Utilitza diverses  
imatges, tot respectant-ne 
els drets d’autoria, per 
il·lustrar els moments 
explicats a la biografia 
i la seva obra, 
en regularitza les seves 
característiques i les  
edita amb algun efecte 
(ulls vermells, saturació, 
retocs parcials...).

P
ro

d
u

cc
ió

 m
u

lt
im

èd
ia

Crea una producció 
multimèdia completa 
en format de vídeo a 
partir dels arxius de so 
i d’imatge, hi incorpora 
títols de crèdit i la  
publica, de manera 
pautada.

Crea una producció 
multimèdia completa 
en format de vídeo a 
partir dels arxius de so  
i d’imatge, hi incorpora 
títols de crèdits i la 
publica.

Crea una producció 
multimèdia completa 
en format de vídeo a 
partir dels arxius de so  
i d’imatge, hi incorpora 
títols de crèdits, hi 
afegeix alguns efectes 
d’edició (transicions) i 
la publica.
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Dimensió tractament de la informació  
i organització dels entorns de treball i 
aprenentatge

Aquesta dimensió, que inclou tres competències, fa referència a les capacitats relacionades amb la cerca i se- 
lecció d’informació (a Internet i a les xarxes locals), el seu processament cognitiu per transformar-la en conei- 
xement i l’organització dels entorns personals digitals de treball i aprenentatge on emmagatzemar i treballar 
la informació que s’utilitza i es produeix. Considera l’ús eficient de tècniques i estratègies diverses en funció de 
les fonts i suports digitals que s’utilitzin, així com la sistematització i planificació d’aquestes estratègies dins  
l’entorn educatiu.

L’època actual es caracteritza per una rapidíssima circulació i abundància de dades de tipus digital, on els 
suports i formats en què s’exposen es multipliquen constantment de manera que l’accés a la informació s’ha 
diversificat tant que requereix de noves destreses i recursos. En conseqüència, tot i que les capacitats per ob- 
tenir i tractar informació no són exclusives de l’àmbit digital, és molt necessari dedicar-hi una atenció especial.

El més rellevant de la dimensió no és només adquirir habilitats instrumentals per a l’organització dels entorns 
de treball i la cerca i processament de la informació sinó també, i sobretot, assolir-ne un ús crític i responsable, 
adreçat a la resolució de qüestions i problemes de la vida quotidiana i gestionar-los de manera adequada en 
entorns de treball personalitzats. En definitiva, es tracta d’aprofitar i utilitzar, amb criteri, els recursos digitals 
per a l’aprenentatge al llarg de la vida.
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COMPETÈNCIA 4

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

Explicació

Aquesta competència fa referència a la cerca d’in-
formació digital, especialment a Internet i es pot tro- 
bar en formats diversos: text, documents, àudio, 
imatges, vídeos, mapes, etc. La cerca s’ha de planificar 
a partir dels objectius, que determinen la tipologia, 
les fonts i els mitjans digitals que s’han d’utilitzar.

Es parteix del supòsit que els alumnes ja coneixen 
els cercadors convencionals i són capaços de fer-hi 
cerques bàsiques. Per tant, s’incideix en la neces- 
sitat de millorar la planificació de la cerca, l’ús d’apli-
cacions i fonts d’informació combinades i interac-
tives, el contrast de les informacions i la selecció de 
les més pertinents.

Cal que els estudiants capturin i seleccionin la in-
formació amb criteris de rellevància, fiabilitat i cre-
dibilitat. Aquesta selecció ha d’anar acompanyada 
d’un procés crític de transformació de la informa- 
ció que consideri la idoneïtat per als seus objectius  
i impliqui contrast i adaptació al llenguatge i nivell  
de l’alumnat, tot citant-ne les fonts i refusant apro-
piacions indegudes i el plagi de la informació. En 
aquest sentit les competències 5 i 11 hi estan es-
tretament relacionades. 

El procés d’emmagatzematge també forma part d’a-
questa competència. S’entén per emmagatzematge 
la sindicació dels continguts, la creació de canals de 
vídeo o de presentacions, eines d’anotació, blog, etc. 

Per a la gradació de la competència s’han conside- 
rat les estratègies de cerca (bàsica, avançada, dinà-
mica), l’ús de diferents aplicacions i fonts, la valora-
ció crítica i la selecció de la informació obtinguda.

S’entén aquí com a cerca bàsica la que es fa a par-
tir d’un terme o paraula clau a través d’un cercador 
convencional tant per xarxes locals com per Internet. 

Aquesta cerca es converteix en avançada quan re-
quereix un major coneixement de les estratègies 
de cerca, cosa que implica, entre d’altres, acotar la  
franja temporal, l’espai geogràfic, l’idioma, els for-
mats, operadors lògics de cerca, etc., i la combinació 
d’eines per diferents contextos i graus de dificultat. 

És a dir, afinar la cerca mitjançant l’especificació de 
paràmetres que en limitin l’abast. 

Una cerca dinàmica és la que es produeix de ma-
nera automàtica i programada, a partir del filtratge 
d’informacions per criteris determinats i mitjançant 
eines específiques (per exemple: lectors d’RSS).

Per contextos de cerca aquí ens referim a l’entorn 
simbòlic en què es du a terme la cerca, per exemple 
un treball personal per elaborar un monogràfic, una 
cerca en grup per a una tasca escolar, una cerca en 
l’entorn familiar per fer gestions en línia, etc.

L’assoliment d’aquesta competència ha de servir 
perquè l’alumnat, dins d’una societat digitalitzada, 
sàpiga cercar la manera de resoldre les qüestions 
que se li plantegen.

Gradació

4.1. Realitzar cerques bàsiques i seleccionar infor-
mació rellevant considerant diverses fonts.

4.2. Realitzar cerques avançades, valorar críticament 
la informació obtinguda per diverses fonts i se- 
leccionar-la de manera adequada.

4.3. Realitzar cerques avançades i dinàmiques en 
diversos contextos, valorar críticament la infor-
mació obtinguda per diverses fonts i seleccionar- 
la de manera adequada.

Continguts clau

• Funcionalitats dels navegadors: marcadors, his-
torial, impressió, etc.

• Cercadors: tipus de cerca i planificació.

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració.

• Selecció, catalogació, emmagatzematge i compar-
tició de la informació: etiquetes de la informació; 
marcadors socials; curador de continguts; etc.

– Captura selectiva i dinàmica de la informació: sin- 
dicació de continguts, lectors i publicacions RSS, 
XML.

• Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, 
comunicacions i publicacions, i en la utilització de  
la informació.
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Orientacions metodològiques

La cerca d’informació, la seva selecció i captura és, en essència, un procés transversal que es pot desenvo-
lupar tant per mitjans físics com virtuals. Qualsevol situació d’aula en què es plantegi un interrogant o dub- 
te a resoldre és bona per activar aquesta competència. Ara bé, és en projectes interdisciplinaris on realment  
es posa en joc tot el seu potencial. El fet que aquestes orientacions se centrin en els aspectes digitals del 
procés no ha de fer perdre de vista la globalitat d’aquesta capacitat ja que, en definitiva, l’objectiu que s’hi 
persegueix és l’obtenció d’informació per a la construcció d’un coneixement personal. Per tant, les orienta-
cions que es proposen poden ser posades en pràctica des de qualsevol matèria curricular.

A l’hora d’iniciar una cerca d’informació a la xarxa, el professorat ha de:

• Plantejar a l’alumnat preguntes basades en fets propers i interessos propis relacionats amb la matèria o 
àrea corresponent.

• Vetllar perquè l’alumnat identifiqui les seves necessitats informatives i pugui traçar un pla de cerca. 

• Tenir cura de la planificació de cerca de l’alumnat tot considerant l’existència de cercadors: directoris, 
repositoris d’arxius diversos, catàlegs en línia, metacercadors, etc. 

• Fomentar la diversificació en la consulta per fer que l’alumnat pugui localitzar, contrastar de manera  
crítica i seleccionar la informació trobada tot promovent cerques en diverses fonts d’informació (enciclopèd- 
ies digitals, premsa i revistes digitals, publicacions en línia, etc.), en múltiples cercadors i cerques plurilin- 
gües. 

• Mostrar com citar i referenciar de manera correcta la informació obtinguda (URL, autoria, data de visita, 
temàtica, data d’actualització, etc.).

Per fer un desenvolupament gradual d’aquesta competència i aconseguir cerques rellevants i significatives 
convé fomentar la planificació de la tasca. El professorat ha d’insistir, en un moment inicial, amb reflexions que  
ajudin a planificar les cerques, reflexions que més endavant ja faran autònomament els mateixos alumnes.

Un cop planificada la cerca es recomana començar per fer cerques variades, identificant les fonts o les eines 
més convenients en cada cas. Així, per exemple, si cal cercar informació sobre un tema d’actualitat, es pot 
suggerir que s’utilitzi com a font de cerca els portals de televisions, o de vídeos. Per saber el significat d’un 
concepte matemàtic o filosòfic tal vegada convindria consultar una enciclopèdia en línia, i en més d’un idio-
ma, recolzant-se, si escau, en traductors en línia.

Aquestes estratègies de cerca es poden realitzar en un primer nivell a partir de cercadors convencionals tot  
referenciant-la i emmagatzemar-la. En un segon nivell l’alumnat ha de poder fer cerques avançades. La rea-
lització de cerques dinàmiques, la seva classificació i categorització (categories i etiquetes) corresponen a un  
tercer nivell. Ara bé, en tots els casos és necessari consultar més d’un espai web, i més d’una font per con-
trastar la informació. 

El professorat ha de fer conèixer i fomentar l’ús de marcadors socials, lectors dinàmics d’informació segons 
etiquetes prèviament seleccionades o altres aplicacions 2.0. Posteriorment cada alumne haurà de ser capaç de  
personalitzar i organitzar segons els seus interessos la informació que reculli en el seu entorn personal de tre- 
ball i d’aprenentatge (vegeu la competència 6).

En aquesta competència és fonamental proporcionar a l’alumnat estratègies i destreses que li permeti fer 
una valoració crítica de la informació obtinguda i discriminar la més rellevant. L’activitat que es presenta a 
tall d’exemple pretén mostrar algunes possibles estratègies en aquest sentit.
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Orientacions per a l’avaluació

L’avaluació del resultat de la cerca es pot fer tot aprofitant qualsevol ocasió en què sorgeixi la necessitat de 
resoldre una necessitat d’informació, fet que previsiblement es produirà en totes les matèries curriculars. 
El professorat ha d’estar atent i registrar les observacions sobre la forma com els alumnes accedeixen a la  
informació, les eines que fan servir i la manera com seleccionen i organitzen la informació obtinguda, dife-
renciant-ho clarament del contingut obtingut per mitjà de la cerca i que és objecte de valoració en la matèria 
corresponent. 

Alguns indicadors a valorar per als diversos nivells d’adquisició de la competència són:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Defineix una necessitat d’informació 
a partir d’una reflexió col·lectiva.

Defineix una necessitat d’informació 
a partir de la reflexió compartida.

Defineix una necessitat d’informació 
a partir de la reflexió individual.

Identifica conceptes o paraules clau 
a partir d’una reflexió col·lectiva.

Identifica conceptes o paraules clau 
a partir de la reflexió compartida. 

Identifica conceptes o paraules clau 
a partir de la reflexió individual.

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

Construeix un pla i unes estratègies 
de cerca incloent-hi les cerques 
avançades. 

Construeix un pla i unes estratègies 
de cerca incloent-hi les cerques 
dinàmiques.

Identifica, contrasta i selecciona, 
amb ajut, fonts d’informació fiables 
amb cerques bàsiques. 

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

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

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

Reconeix l’objectivitat i autenticitat 
de la informació que localitza en 
cerques bàsiques i avançades.

Reconeix l’objectivitat i autenticitat 
de la informació que localitza en 
cerques bàsiques, avançades  
i dinàmiques.

Elabora un producte concret tot 
referenciant-ne les fonts, de manera 
pautada.

Elabora un producte concret tot 
referenciant-ne les fonts, de manera 
autònoma.

Elabora un producte concret tot 
referenciant-ne les fonts, de manera 
sistemàtica.

Comunica la informació obtinguda 
en un mitjà digital senzill,  
de manera pautada.

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

Comunica la informació obtinguda 
en diferents mitjans digitals.

... ... ...
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A continuació s’exposa un exemple d’activitat d’avaluació de la competència. Cal tenir present que l’acti- 
vitat aquí descrita posa l’accent en un dels aspectes de la competència que s’ha considerat d’especial relle-
vància per a l’alumnat de 4t de l’ESO. 

Per al projecte de recerca que els alumnes fan a 4t de l’ESO, el centre ha pautat tres fases repartides  
al llarg del curs. A cada fase se li associen un seguit d’activitats encaminades a l’adquisició de meto- 
dologies per a la confecció del treball. Les fases són les següents. 

1r. Fase d’aproximació: en aquesta fase es realitzen tasques encaminades a la tria del tema i a la for-
mulació d’hipòtesis. 

2n. Fase de cerca d’informació: es du a terme la cerca documental i el treball de camp.

3r. Fase d’aspectes tècnics d’edició, publicació i exposició oral.

En la fase de cerca d’informació és demana als alumnes que comparin tres webs que tractin del tema que 
han triat per al seu treball i que en valorin la fiabilitat, l’objectivitat i l’autenticitat. 

La proposta que aquí es presenta correspon només a aquesta fase intermèdia. D’altra banda, la pro- 
posta és una adaptació de les activitats de la publicació Lectura en digital, disponible en línia a 
http://www.gencat.cat/ensenyament, a l’apartat Publicacions, dins de la col·lecció “TAC”.

Amb la llista de mots clau, sinònims, organitzacions, frases, etc., que heu treballat a la fase d’apro- 

ximació, ara heu de buscar tres pàgines web que tractin sobre el tema del vostre projecte de recerca.  

L’objectiu de la tasca és la d’analitzar i reflexionar sobre la fiabilitat, l’objectivitat i l’autenticitat d’aques-

tes pàgines.

Per fer-ho heu d’omplir les graelles que teniu a continuació i treure’n les conclusions oportunes.  

Aquest material l’heu d’incloure a la memòria del treball.

En cas necessari podeu fer ús de tutorials.

http://www.gencat.cat/ensenyament
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Títol del projecte: Analitzem webs Nom de l’alumne/a:

Anàlisi de la fiabilitat Web A Web B Web C

A
u

to
ri

a

Qui és l’autor/s del 
web?, i el seu domini? 
Quines són les seves 
acreditacions? 

A quins enllaços  
et remet?

P
ro

p
òs

it Quin és el propòsit 
comunicatiu (comercial, 
personal, divulgatiu, etc.)?

In
fo

rm
ac

ió
 

as
so

ci
ad

a

Hi ha adreces i telèfons 
de contacte?

Hi ha bibliografia?

Quina és la data 
d’actualització  
de la pàgina?

Objectivitat i autenticitat Web A Web B Web C

P
re

se
n

ta
ci

ó 
 

d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

Hi ha presentació  
d’uns fets o es dóna una 
opinió?

S’hi reflecteix algun punt 
de vista? Quin?

Hi ha representades 
diferents perspectives 
del tema?

In
fo

rm
ac

ió
 a

ss
oc

ia
d

a

La informació està 
presentada amb humor, 
ironia o com una  
paròdia o sàtira?

La informació icònica  
és extravagant,  
inversemblant, etc.?

Hi ha anuncis o  
patrocinadors? De què? 
Hi ha publicitat  
subliminal?

C
it

ac
io

n
s

L’autor/a cita fonts?

Hi ha informació  
sobre permisos de  
reproducció (copyright, 
Creative Commons, etc.)?

Els webs i els autors són 
citats per tercers? .

C
on

cl
u

si
on

s
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Per avaluar l’activitat en un dels tres nivells de domini de la competència, en l’aspecte que s’ha exercitat, es 
podria emprar la taula de criteris d’avaluació següent.

Títol de l’activitat: Analitzem webs Nom de l’alumne/a:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Valoració

A
u

to
ri

a

Identifica l’autoria quan 
és present en pàgines  
inicials i cerca les 
acreditacions amb una 
cerca bàsica de manera 
autònoma.

Identifica l’autoria quan 
és present en pàgines 
secundàries i cerca les 
acreditacions amb una 
cerca bàsica i avançada 
de manera autònoma. 

Identifica l’autoria a 
partir de la lectura 
de l’adreça URL i és 
capaç de cercar les 
acreditacions amb una 
cerca bàsica, avançada 
i dinàmica de manera 
autònoma. 

P
ro

p
òs

it

Identifica el propòsit 
comunicatiu de les 
fonts de la cerca  
i aplica, amb ajut,  
criteris de fiabilitat.

Identifica el propòsit 
comunicatiu de les 
fonts i aplica criteris  
de fiabilitat.

In
fo

rm
ac

ió
 a

ss
o-

ci
ad

a 
(fi

ab
ili

ta
t)

És capaç, de manera 
pautada, d’identificar  
la informació associada 
(data d’actualització, 
telèfons, adreces de 
contacte, enllaços, etc.)  
i aplicar criteris de 
fiabilitat. 

És capaç d’identificar  
la informació associada 
(data d’actualització, 
telèfons, adreces de 
contacte, enllaços, etc.), 
de manera autònoma, 
i, amb ajut, sap aplicar 
criteris de fiabilitat.

És capaç d’identificar  
la informació associada 
(data d’actualització, 
telèfons, adreces de  
contacte, enllaços, etc.) 
amb criteris de fiabilitat.

P
re

se
n

ta
ci

ó 
d

e 
la

 
in

fo
rm

ac
ió

Identifica, de manera 
pautada, el grau 
d’objectivitat en  
funció dels propòsits 
comunicatius (presentar 
uns fets o opinar)  
i el punt de vista. 

Identifica el grau 
d’objectivitat en  
funció dels propòsits  
comunicatius  
(presentar uns fets  
o opinar) i el punt de 
vista quan es presenten 
de forma clara.

Identifica el grau 
d’objectivitat en  
funció dels propòsits 
comunicatius  
(presentar uns fets  
o opinar) i el punt de 
vista, tot i que aquests 
no es presentin de 
forma clara.

In
fo

rm
ac

ió
 a

ss
oc

ia
d

a 
(o

bj
ec

ti
vi

ta
t 

i a
u

te
n

ti
ci

ta
t) És capaç, de manera 

pautada, d’identificar 
la informació associada 
(to, informació icònica, 
anuncis i patrocinadors, 
etc.) i aplicar criteris 
d’objectivitat  
i d’autenticitat seguint 
un tutorial.

És capaç, de manera 
pautada, d’identificar 
la informació associada  
(to, informació icònica, 
anuncis i patrocinadors,  
etc.) i, de manera  
autònoma, aplicar  
criteris d’objectivitat  
i d’autenticitat.

És capaç d’identificar  
la informació associada 
(to, informació icònica, 
anuncis i patrocinadors,  
etc.) i aplica criteris  
d’objectivitat i 
d’autenticitat.

C
it

ac
io

n
s

És capaç, de manera 
pautada, d’identificar si 
se citen fonts, llicències 
d’autoria, i si és un 
espai de referència. 

És capaç d’identificar si 
se citen fonts, llicències 
d’autoria, i si és un espai 
de referència.
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COMPETÈNCIA 5

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

Explicació

Aquesta competència fa referència a la comprensió 
de la informació i al seu processament cognitiu 
mitjançant l’ús d’instruments i aplicacions digitals. 
L’objectiu és construir coneixement significatiu a 
partir dels aprenentatges i de les pròpies idees, i 
també resoldre problemes reals o versemblants i in- 
terpretar situacions de la vida quoti-diana.

Tot i que la informació per crear nou coneixement  
prové de fonts molt diverses, llibres, la pròpia me-
mòria, converses, etc., també s’obté d’Internet, per 
la qual cosa aquesta competència suposa conti- 
nuar el treball intel·lectual de la tasca que s’ha iniciat 
a la competència 4.

El desenvolupament de la competència suposa la 
construcció i aplicació de models o patrons per 
mitjà de recursos digitals que facilitin als estudiants 
les tasques d’organitzar, comprendre, representar i 
comunicar pensaments, arguments i conclusions 
relacionats amb els continguts curriculars i amb la 
vida quotidiana. Aquestes tasques es poden realitzar 
tant de forma individual com col·laborativa.

L’adquisició d’aquesta competència fa referència a  
l’ús de la tecnologia digital com a instrument de 
treball intel·lectual, i té en compte la complexitat 
digital amb què s’expressen aquestes destreses in-
tel·lectuals, i l’expertesa en la utilització i l’adaptació 
del programari per realitzar la tasca convinguda. 

Per a la gradació s’ha tingut en compte l’abast dels  
instruments digitals: genèrics o específics, i la seva  
combinació per realitzar una producció multimodal.

Es distingeixen els instruments digitals genèrics, 
com ara el processador de textos, dels instruments 
digitals específics i propis del web 2.0 per les seves 
característiques d’usabilitat i funcionalitat. Els ins-
truments digitals genèrics són més versàtils, per  
la qual cosa tenen un ús generalitzat, tot i que ofe-
reixen poca especialització per al desenvolupament 
de la tasca, com seria, per exemple, crear un mapa 
conceptual amb un processador de text.

Els instruments digitals específics compten amb 
prestacions que permeten una major intencionali- 
tat per realitzar determinades tasques, com per 
exemple un programa específic per crear mapes con- 
ceptuals. 

La combinació d’instruments i aplicacions correspon 
a la gradació de tercer nivell. 

S’entén aquí per funcions bàsiques les més pròpies  
i senzilles de cada aplicació, i les funcions estàndards 
són les més àmpliament utilitzades en les diferents 
aplicacions digitals.

Gradació

5.1. Organitzar i construir nou coneixement tot uti-
litzant instruments digitals genèrics.

5.2. Organitzar i construir nou coneixement tot uti-
litzant instruments digitals específics, mitjançant 
les seves opcions bàsiques.

5.3. Organitzar i construir nou coneixement com-
binant diversos instruments digitals i emprant 
les opcions estàndards d’instruments especí- 
fics.



36       COMPETÈNCIES BÀSIQUES. ESO. ÀMBIT DIGITAL

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE. COMPETÈNCIA 5

Continguts clau

• Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat: 
espais fixos, extraïbles i virtuals.

• Robòtica i programació.

• Realitat virtual i augmentada: videojocs, marca-
dors, codis bidimensionals, geolocalització, etc.

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

• Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.

• Cercadors: tipus de cerca i planificació.

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració.

• Selecció, catalogació, emmagatzematge i compar-
tició de la informació.

• Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, 
comunicacions i publicacions, i en la utilització de  
la informació.

• Tractament de la informació.

• Construcció de coneixement: tècniques i instru-
ments.

• Entorn personal d’aprenentatge (EPA)

• Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis di- 
gital)

• Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’apre-
nentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i no  
formal a la xarxa...

• Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la 
privacitat pública i aliena.

Orientacions metodològiques

L’elaboració d’expressions significatives dels aprenentatges i de les idees és un procés transversal que es 
produeix en totes les matèries curriculars. El fet que aquestes representacions es realitzin per mitjans digitals 
en facilita la difusió i la relació entre les persones més enllà de l’espai i del temps. En conseqüència, suposa 
una oportunitat per crear entorns d’aprenentatge on el docent pot col·laborar amb més facilitat en el guiatge i  
evolució dels aprenentatges de l’alumnat. 

Els professors, per iniciar els alumnes en l’ús de les eines pròpies del web 2.0, poden facilitar-los tutorials o  
demostracions que poden ser elaborats tant pels docents com pels mateixos alumnes o utilitzar el gran ventall  
de guies que es poden trobar a Internet. 

Atès que es tracta d’una competència que es basa en la creació de coneixement, fóra bo que el docent man-
tingués una actitud oberta al diàleg i flexible davant les diferents expressions dels alumnes per tal d’acompa- 
nyar-los durant tot el procés de descoberta. Convé subratllar que les característiques tècniques de la majoria 
de productes digitals faciliten procediments amb què l’estudiant pot anar modificant les seves produccions 
en la mesura que es valori oportú i fomentar, així, la reflexió crítica d’allò que va elaborant.

En el moment d’iniciar un projecte el professor ha de donar la informació suficient del producte que s’espera 
que es creï, els recursos, aplicacions i eines digitals que poden ajudar els estudiants per a la realització de la 
tasca encomanada, el temps que s’hi ha de destinar i, en cas que s’hagi de fer un treball en grup, ha de donar 
indicacions sobre com s’ha d’organitzar.

Tal com s’ha dit en la introducció, en la societat del coneixement, la digitalització comporta canvis a tot el 
cicle de l’aprenentatge: des de la cerca i el tractament de la informació, la generació de nou coneixement 
(personal) fins a la seva transmissió. El docent ha de considerar que, en tant que el coneixement es cons-
trueix a partir de la interacció amb l’entorn, les aplicacions digitals participen també, com a agents actives, 
en aquesta interacció.

Les característiques del funcionament dels programaris digitals obliguen l’alumne a ajustar i reformular el seu  
coneixement i, en definitiva, a enriquir el seu procés cognitiu perquè el resultat del producte sigui el correcte, 
tant si es tracta de simuladors (per exemple, si en un programari de cinemàtica les unitats de les dades in-
troduïdes no són les adients, no es produirà la representació del moviment correcta), com en els casos on 
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l’aplicació retorna una retroacció (feedback) a l’usuari amb propostes autocorrectives (com per exemple el 
corrector ortogràfic).

Així mateix, les aplicacions digitals també proporcionen un ventall de possibilitats d’emmagatzematge (ve- 
geu la competència 6), difusió i publicació (vegeu la competència 7) del coneixement que l’alumnat va 
construint, al llarg de la seva escolaritat, de treball col·laboratiu (vegeu la competència 8). Les possibilitats 
d’emmagatzematge i publicació fomenten, al seu torn, la revisió, l’ampliació, la consulta, l’actualització i la 
reformulació, novament, d’aquest coneixement al llarg del temps, així com la interacció entre iguals. 

L’ús correcte del programari, les possibilitats de revisió de les tasques emmagatzemades i la interacció  
entre iguals participen en la creació del nou coneixement personal al llarg de la vida.

A tall d’exemple, es detallen a continuació un seguit d’activitats associades a aquesta competència:

• Utilitzar les eines per subratllar d’un processador de textos.

• Extreure parts significatives d’un document de text, d’àudio o de vídeo.

• Fer esquemes a partir d’un processador de textos senzill o bé utilitzant un programari específic.

• Construir des de diagrames bàsics fins a diagrames dinàmics.

• Elaborar presentacions, des de les presentacions més clàssiques fins a usos més sofisticats en funció del 
programari.

• Crear mapes conceptuals a partir d’un vocabulari bàsic, que es poden anar completant i modificant a me-
sura s’hi incorpori informació addicional.

• Crear pòsters digitals.

• Crear produccions multimèdia. 

• Participar en publicacions de tipologies de discurs diverses.

• Elaborar mapes virtuals i treballs de geolocalització.

• Fer línies del temps.

• Interpretar i generar bases de dades.

• Interpretar i crear infografies.

• ...
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Orientacions per a l’avaluació

L’avaluació d’aquesta competència es fa a partir de les destreses digitals que desenvolupen i apliquen els 
alumnes per construir coneixement en dossiers, exposicions, publicacions diverses, etc. L’assoliment de  
la competència es demostra en els aspectes més formals del producte final amb el qual l’alumne exposa el 
seu coneixement. Els coneixements propis de la matèria que proposa l’activitat han de ser avaluats amb els 
criteris de la competència corresponent. 

A continuació es detallen alguns indicadors d’assoliment de la competència segons els tres nivells esta- 
blerts:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Utilitza un programari genèric  
per realitzar tasques relacionades 
amb l’estructuració, interpretació, 
valoració i creació de coneixement.

Utilitza un programari específic  
per realitzar tasques relacionades 
amb l’estructuració, interpretació, 
valoració i creació de coneixement 
fent ús de les funcions elementals.

Utilitza el programari específic  
per realitzar tasques relacionades 
amb l’estructuració, interpretació, 
valoració i creació de coneixement 
fent ús de les funcions bàsiques.

Integra, de manera pautada, arxius 
diversos a una producció pròpia  
de manera lineal. 

Integra, de manera autònoma, 
arxius diversos a una producció 
pròpia.

Integra i manipula, de manera  
autònoma, arxius diversos  
a una producció pròpia.

Integra diversos formats, de 
manera pautada, per a la creació 
d’hipertextos senzills amb què  
concretar les relacions entre  
determinats coneixements.

Integra diversos formats per  
a la creació d’hipertextos senzills 
amb què concretar les relacions 
entre determinats coneixements.

Integra diversos formats per a la 
creació d’hipertextos dinàmics 
amb què concretar les habilitats 
intel·lectuals relacionades amb  
la creació de coneixement.

Utilitza, de manera pautada,  
les aplicacions més habituals  
a la xarxa relacionades amb la  
creació de coneixement. 

Utilitza les aplicacions més  
habituals a la xarxa relacionades 
amb la creació de coneixement. 

Utilitza diversitat d’aplicacions a la 
xarxa relacionades amb la concreció 
d’habilitats intel·lectuals i la creació 
de coneixement.

Utilitza, de manera pautada, les 
aplicacions més habituals a la 
xarxa relacionades amb la creació 
col·laborativa de coneixement.

Utilitza, de manera autònoma, 
les aplicacions més habituals a la 
xarxa relacionades amb la creació 
col·laborativa de coneixement.

... ... ...
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Com a proposta d’avaluació es planteja l’activitat següent:

Per al desplegament de la competència es proposa, a tall d’exemple i com a activitat d’avaluació, un 
debat en línia a partir del discurs de Martin Luther King «Tinc un somni», http://archive.org/details/
MartinLutherKing_I_have_a_dream_settomusicMercuryFeelings [consulta activa 25/09/2013]. Aquesta 
activitat es pot plantejar com a proposta interdisciplinària de les matèries de ciències socials, geografia  
i història, de llengües estrangeres i de tutoria. 

En cas que la llengua estrangera del centre sigui una altra que l’anglesa, es pot adaptar l’activitat  
utilitzant, per exemple, en el cas de la llengua francesa, el discurs del general De Gaulle a la BBC 
on encoratja la resistència francesa el 22 de juny de 1940 i que es pot cercar en aquest enllaç: 
http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fresque [consulta activa 25/09/2013]; o el vídeo del discurs de 
Willy Brandt del 10 de novembre de 1989 amb motiu de la caiguda del mur de Berlín, http://www.edu3.
cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=91165 [consulta activa 25/09/2013], en cas que la llengua estrangera del centre 
sigui l’alemanya. 

Als alumnes se’ls planteja: 

Heu de debatre amb eines digitals el discurs de Martin Luther King «Tinc un somni». Per fer-ho caldrà 
realitzar un seguit d’activitats encaminades a fonamentar els vostres arguments i a poder contrastar 
els arguments dels vostres companys i companyes amb criteris propis. Les activitats són les següents: 

1. Obre un espai en el teu dossier personal d’aprenentatge per tal de compartir les activitats se- 
güents amb els docents corresponents i emmagatzemar-les (vegeu la competència 6). 
a. Identifica les paraules clau i confecciona un mapa conceptual digital on les relacions entre conceptes 
estiguin unides per paraules que els enllacin.
b. Contextualitza el discurs des del punt de vista històric (situació dels afroamericans, altres for- 
mes de lluita pels drets civils d’aquest col·lectiu com ara Malcolm X, context històric de la dècada  
dels seixanta...) en una línia cronològica digital. 
c. Analitza en una taula de continguts els elements de la comunicació verbal (estructures del dis- 
curs i la seva durada, metàfores, imatges, etc.) i no verbal (gestualitat, volum de veu, entonació, 
expressivitat, silencis, etc.). 

2. Participa en un debat digital a partir de la pregunta: A què es refereix Martin Luther King quan 
diu: “Tinc un somni”? Argumenta les teves aportacions amb el treball que has realitzat de les 
paraules clau, de contextualització en la línia cronològica i de la taula d’anàlisi dels elements comu- 
nicatius. 

3. Escriu les teves conclusions fonamentades i amb les modificacions que creguis oportunes a  
partir del debat en un pòster. Referencia el mapa conceptual, la línia cronològica i la taula de comu-
nicació i publica-ho tot al blog d’aula. 

Versió en anglès:
Using a digital tool, you must debate Martin Luther King’s speech «I have a dream». In order to do 
this, you will have to take part in a series of activities that will help you establish your point of view  
and enter into an active debate with you classmates, defending your position on the issue. Carry out 
the following activities:

1) Open a space in your porfolio (see competence 6) in order to share with your teachers the following 
digital activities:
a) Identify the key words and create a digital mindmap relating words to eachother.
b) Map out the speech from a historical point of view (status of Afro-Americans at that time, other  
civil rights movements such as Malcolm X, the historical context of the 60’s...) by using a digital  
timeline.
c) Using a grid, analyse both verbal (discourse structure and length, metaphors, images, etc.) and  
non-verbal communication (gestures, pitch of voice, tone, expressiveness, pauses, etc.).

2) Participate in an online debate raised by the following question: What is Martin Luther King referring 
to when he says: “I have a dream”? Defend your point of view using your work on the key words, the 
historical context in the timeline and the grid of the communicative elements.

3) Create a digital poster exposing your conclusions and showing the mindmap, the timeline and the 
grid you have created. Make any necessary changes raised from the debate, Publish your poster in your 
class blog.

El docent ha de preveure l’ús d’un tutorial dels aspectes més tècnics de les diferents explicacions per  
als estudiants que ho necessitin.

http://archive.org/details/MartinLutherKing_I_have_a_dream_settomusicMercuryFeelings
http://archive.org/details/MartinLutherKing_I_have_a_dream_settomusicMercuryFeelings
http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fresque
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=91165
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=91165
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Per avaluar l’activitat presentada es pot utilitzar la taula de criteris d’avaluació següent:

Nom del projecte: Debat en línia del discurs 
de Martin Luther King «Tinc un somni»

Nom de l’alumne/a:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Valoració

C
om

p
ar

ti
r 

u
n

 
en

to
rn

 w
eb

 

Configura, de manera 
pautada, un entorn  
web per compartir  
les tasques amb  
els professors  
corresponents  
i les emmagatzema. 

Configura un entorn 
web, de manera  
autònoma, per  
compartir les tasques 
amb els professors 
corresponents  
i les emmagatzema. 

M
ap

a 
co

n
ce

p
tu

al
 

Utilitza un programari 
genèric d’edició de text 
per estructurar i  
relacionar les paraules  
clau en un mapa  
conceptual (vegeu la 
figura 4).

Utilitza un programari 
específic per estructurar 
i relacionar conceptes 
i paraules clau en un 
mapa conceptual i 
utilitza eines elementals 
del programari  
(vegeu la figura 5).

Utilitza un programari 
específic per estructurar 
i relacionar conceptes 
i paraules clau en un 
mapa conceptual  
i utilitza eines bàsiques 
del programari.

Lí
n

ia
 c

ro
n

ol
òg

ic
a 

Utilitza un programari 
genèric d’edició de text 
per al dibuix de la  
línia cronològica on  
contextualitzar el  
marc històric (vegeu  
la figura 6).

Utilitza un programari 
específic de línia  
cronològica on  
contextualitzar el marc 
històric amb les eines 
elementals del  
programari (vegeu la 
figura 7).

Utilitza un programari 
específic de línia  
cronològica on  
contextualitzar el marc 
històric i utilitza les 
eines bàsiques del 
programari. 

Ta
u

la
 d

e 
co

m
u

n
ic

ac
ió Utilitza una plantilla  

de taula de continguts.
Dissenya una taula  
de continguts amb  
les eines elementals  
del programari.

Dissenya una taula  
de continguts amb  
les eines bàsiques  
del programari.

P
ar

ti
ci

p
a 

en
 e

l d
eb

at Participa de manera 
pautada en el debat.

Participa de manera 
autònoma en el debat.

P
òs

te
r

Insereix i referencia els 
documents anteriors en 
un document genèric 
(vegeu la figura 8).

Insereix i referencia els 
documents anteriors en 
un pòster digital en línia 
de manera autònoma 
fent ús de les funcions 
elementals del  
programari (vegeu la 
figura 9). 

Insereix i referencia els 
documents anteriors  
en un pòster digital 
en línia fent ús de les 
funcions bàsiques del 
programari.
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Figura 4. Exemple de mapa conceptual amb programari genèric (nivell 1)

Figura 5. Exemple de mapa conceptual amb un programari específic (nivell 2 / nivell 3)



42       COMPETÈNCIES BÀSIQUES. ESO. ÀMBIT DIGITAL

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE. COMPETÈNCIA 5

Figura 6. Exemple de línia cronològica amb un programari genèric

Figura 7. Exemple de línia cronològica amb un programari específic
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Figura 8. Exemple de pòster digital amb un programari genèric

Figura 9. Exemple de pòster digital en línia amb un programari específic
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COMPETÈNCIA 6

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

Explicació

Aquesta competència fa referència a l’organització 
dels entorns personals d’aprenentatge que reunei-
xin les aplicacions, fonts d’informació, recursos, 
estratègies de gestió del temps i eines de comuni-
cació que utilitza cada alumne, així com el dossier 
personal d’aprenentatge que conté els documents 
que resultin de la seva producció intel·lectual du- 
rant el procés d’aprenentatge.

Es fonamenta en l’article 89.3 de la Llei d’educació  
de Catalunya (LEC), on s’estableix el concepte  
dossier personal d’aprenentatge o portafolis digi- 
tal, referit a l’alumnat en aquests termes: “El dos- 
sier personal d’aprenentatge emmagatzema en 
suport digital i fa accessibles, d’acord amb el que 
el Departament estableixi per reglament, els docu- 
ments i els objectes digitals que resulten de la pro-
ducció intel·lectual de cada alumne o alumna durant 
el procés d’aprenentatge, des del darrer cicle de 
l’educació primària fins als ensenyaments postobli-
gatoris. El contingut del dossier pot servir d’evidència 
en el procés d’avaluació”. 

Per tant, la competència està vinculada amb la pla- 
nificació de les plataformes, aplicacions, i recursos 
digitals que els centres hagin establert dins del seu 
pla TAC, així com els recursos que els alumnes uti-
litzin de manera personal, i amb l’ús que des de la 
segona etapa de l’educació primària se li hagi anat 
donant al dossier personal d’aprenentatge. 

A banda d’un dossier personal d’aprenentatge on 
l’estudiant sedimenta les seves pròpies produc- 
cions, reflexions, etc., i tenint en compte el ventall  
de fonts d’informació, de serveis, d’aplicacions i de  
connexions digitals que es tenen a l’abast, es fa  
necessari, en finalitzar l’educació secundaria obliga-
tòria, que els alumnes organitzin un o diversos en- 
torns personals d’aprenentatge amb la finalitat que 
els siguin útils al llarg de la vida. L’abast d’aquesta 
competència la relaciona amb tota la resta de com- 
petències digitals. 

En aquest sentit aquesta competència proposa un 
espai digital on concretar, de manera especial, dos 
dels supòsits esmentats a la LEC com a principis 
rectors del sistema educatiu, i que són l’educació 
al llarg de la vida i l’habilitació per a l’aprenentatge 
permanent.

Per a la seva gradació s’ha considerat el grau d’au- 
tonomia com a element que marca el nivell d’apre-
nentatge de l‘alumne a l’hora d’organitzar el seu 
entorn i la complexitat de les aplicacions utilitzades. 

S’observa la necessitat que sigui en aquest entorn 
personal d’aprenentatge on es registri el dossier per-
sonal d’aprenentatge de l’alumne generat al llarg de 
les diferents etapes educatives.

S’entén aquí per funcions bàsiques les més pròpies  
i senzilles de cada aplicació, i les funcions estàndards 
són les més àmpliament utilitzades en les diferents 
aplicacions digitals. S’entén com a cerca avançada 
la que permet delimitar paràmetres de cerca.

Gradació

6.1. Organitzar i usar, de manera pautada, un en-
torn personal d’aprenentatge, que inclogui el  
dossier personal d’aprenentatge, utilitzant apli- 
cacions bàsiques de cerca i creació, i de comu-
nicació.

6.2. Organitzar i usar, de manera autònoma, un en-
torn personal d’aprenentatge, que inclogui el  
dossier personal d’aprenentatge, utilitzant apli-
cacions bàsiques de cerca i creació i, amb l’ajut 
d’un tutorial, realitzar sistemes d’intercanvi de 
comunicació.

6.3. Organitzar, usar i configurar, de manera autò-
noma amb criteri propi, un entorn personal 
d’aprenentatge, que inclogui el dossier perso- 
nal d’aprenentatge, utilitzant aplicacions avan-
çades de cerca, i aplicacions estàndards de  
creació i de sistemes d’intercanvi de comuni- 
cació.
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Continguts clau

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

• Funcionalitats dels navegadors.

• Cercadors: tipus de cerca i planificació.

• Selecció, catalogació, emmagatzematge i compar-
tició de la informació.

• Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, 
comunicacions i publicacions, i en la utilització de  
la informació.

• Construcció de coneixement: tècniques i instru-
ments.

• Entorn personal d’aprenentatge (EPA).

• Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis di- 
gital).

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

• Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’apre-
nentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i no  
formal a la xarxa...

• Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la 
privacitat pública i aliena.

Orientacions metodològiques

Al llarg dels diferents cursos de l’educació secundària obligatòria cal que el docent hagi fomentat l’auto- 
nomia dels alumnes perquè organitzin el seu espai personal d’aprenentatge. És convenient que en aquest 
entorn estigui inclòs el dossier personal d’aprenentatge. 

El docent ha de fer saber a l’alumne que els fitxers digitals poden ser privats, compartits (amb professors 
o amb d’altres companys) o públics, i que en els dos darrers casos intervenen aspectes que afecten a la  
identitat digital pròpia i la dels altres.

Els entorns personals d’aprenentatge han de ser el reflex de les necessitats, interessos i organització de  
cada alumne, la qual cosa implica que difícilment hi haurà dos entorns iguals. Tot i així, es podria establir una  
estructura comuna que vindria donada pels apartats següents:

1. Eines de cerca

2. Aplicacions: de comunicacions, de creació

3. Recursos genèrics de treball: diccionaris diversos, calculadora, aplicacions per canviar formats de fitxers, 
taula periòdica, conversors d’unitats, GeoGebra, etc. 

4. Gestió del temps

5. Adreces d’interès

6. Dossier personal d’aprenentatge

L’assoliment d’aquesta competència està estretament lligada al pla TAC. Es tracta d’un procés d’aprenen-
tatge digital que es desenvoluparà al llarg dels estudis d’educació secundària obligatòria, i que cohesiona 
i dóna coherència a la resta de competències digitals. Els professors de les diferents àrees curriculars són 
qui han de promoure i acompanyar l’estudiant en l’adopció, catalogació i organització de la informació, dels 
materials i de les aplicacions digitals tenint en compte que els recursos poden ser d’abast transversal i les 
necessitats personals, diverses i canviants. 

Les orientacions que es proposen a continuació propicien que en acabar l’educació secundària obliga- 
tòria l’estudiant hagi organitzat, amb diferents cotes d’autonomia, el seu entorn personal d’aprenentatge. 

• Planificar una estructura o estructures per als entorns personals que correspongui/n a les necessitats 
d’emmagatzematge de l’alumnat.

• Fomentar el coneixement de les potencialitats de les eines digitals i dels diferents entorns personals per 
organitzar la feina.
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• Proposar pràctiques de catalogació i etiquetatge d’eines i materials dins dels entorns digitals.

• Promoure la participació en la planificació col·lectiva d’estratègies de gestió i organització d’informació.

• Impulsar activitats de recuperació d’informacions i de productes.

• Fomentar la neteja, el trasllat, la reordenació, l’actualització i perfeccionament en cas que sigui necessari 
dels diferents espais virtuals d’aprenentatge.

• ...

És convenient realitzar tasques d’iniciació als entorns mitjançant propostes d’activitats col·laboratives  
com ara blogs, wikis, etc., perquè l’estudiant es familiaritzi amb aquestes aplicacions que posteriorment 
farà seves quan generi el seu propi entorn. D’altra banda, veure entorns personals d’aprenentatge d’altres 
afavoreix l’anàlisi crítica i en conseqüència la millora del propi entorn. 

El format de l’entorn personal pot ser tan divers com ho són les necessitats de cada alumne i pot anar des 
de l’elaboració senzilla d’un entorn personal de treball i d’aprenentatge que combini de manera bàsica i pau-
tada elements de cerca, creació i intercomunicació imprescindibles per al desplegament de totes les altres 
competències digitals fins a entorns complexos que integrin elements de diferents formats, seleccionats amb 
criteris personals i de manera autònoma.

Es recomana realitzar propostes de tipus pràctic amb les quals associar activitats reflexives per fomentar l’au- 
tonomia i el criteri propi de l’estudiant i compartir objectius entre el docent i l’alumne.

Orientacions per a l’avaluació

L’avaluació d’aquesta competència ha d’observar el procés de millora realitzat per l’estudiant mentre cons-
trueix un sistema personal d’aprenentatge i el va enriquint de forma progressiva amb la finalitat de ser 
autònom i eficaç a l’hora de donar resposta a les seves necessitats de desenvolupament acadèmic, personal 
i professional. L’avaluació d’aquesta competència ha de tenir un caire especialment formatiu i afavoridor de 
les reflexions i demandes del mateix alumne. 

S’insisteix, per al desenvolupament d’aquesta competència, a fer una avaluació inicial a l’inici de curs per  
temporitzar, graduar i enriquir adequadament el seu assoliment, i a fer-ne una altra al final del curs per ob-
servar els canvis. Així mateix, es proposa, com a activitat d’avaluació, la resolució de casos pràctics que han 
de fer visibles la utilitat o les mancances de l’entorn personal d’aprenentatge de cada alumne.

Per a l’avaluació de l’entorn personal d’aprenentatge cal que els centres educatius disposin de docents  
que s’encarreguin de fer el seguiment i l’avaluació de la competència tenint en compte la diversitat de ne- 
cessitats personals de cada estudiant. L’avaluació de les produccions intel·lectuals incorporades al dossier 
personal d’aprenentatge dependran del docent de la matèria corresponent. 

També s’ha de considerar la relació d’aquesta competència amb el pla TAC del centre, com ja s’ha dit an-
teriorment, i que una avaluació de l’entorn personal d’aprenentatge pot enriquir en dues direccions: tant  
per planificar estratègies d’ús com per incloure’n de noves quan així es consideri oportú en el pla TAC del  
centre.
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A continuació es detallen alguns indicadors d’assoliment de la competència:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

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

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

Configura el seu entorn personal 
d’aprenentatge.

Organitza, de manera pautada, 
l’entorn personal d’aprenentatge.

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

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

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

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

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

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

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

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

... ... ...
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A continuació es proposa una activitat, a tall d’exemple, per avaluar la competència. 

Es proposa una activitat que permeti avaluar els recursos genèrics de treball de l’entorn personal d’apre-
nentatge de cada alumne, sense perdre de vista que ha estat confegit segons els seus interessos i necessi- 
tats.

Dins del teu entorn personal d’aprenentatge has integrat recursos, alguns dels quals a indicació dels 

professors, que es poden fer servir per a diferents àrees: diccionaris diversos, calculadora, aplicacions 

per canviar formats de fitxers, taula periòdica, conversors d’unitats, etc.

Segurament, i al llarg de la teva escolaritat, has fet una cerca per trobar els recursos que millor s’adap-

ten a les teves necessitats, tenint en compte que n’hi ha molts que fan la mateixa funció.

Per tal de poder valorar els recursos que has triat i compartir-los amb els teus companys i compa- 

nyes, se’t demana que els analitzis i indiquis en una taula les seves característiques i el perquè de la 

teva tria.

La taula ha de recollir, com a mínim, aquesta informació:

• Nom del recurs. 

• Breu descripció.

• Justificació de la tria.

• Àrees per a les quals està indicat.

• Adreça.

Cal que la taula es generi en un document digital en línia. L’enllaç a aquest document ha d’estar ac-

cessible a l’espai virtual comú de l’aula (en cas necessari, pots fer ús del tutorial). En aquest docu- 

ment digital hauràs de mostrar l’organització dels recursos dins del teu entorn personal d’apre- 

nentatge.

El docent ha de preveure i fer accessible als estudiants que així ho requereixin, la presència d’un tutorial  
on s’expliquin els aspectes més tècnics de les diferents aplicacions utilitzades per a la realització de la  
tasca.
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Per avaluar aquesta activitat es proposa aquesta taula de criteris d’avaluació:

Nom del projecte: Entorn personal d’aprenentatge Nom de l’alumne/a:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Valoració

D
oc

u
m

en
t:

 t
au

la
 d

ig
it

al

De manera pautada, 
obre un document  
digital on dibuixa una 
taula de continguts que 
conté els ítems indicats 
en la proposta i el 
comparteix en un espai 
virtual comú.

Obre un document 
digital on dibuixa una 
taula digital que conté 
els ítems indicats  
en la proposta i el 
comparteix en un espai 
virtual comú.

Obre un document  
digital on dibuixa una 
taula que conté els 
ítems indicats en  
la proposta, el  
comparteix en un espai 
virtual comú i n’afegeix, 
als ítems indicats en la 
proposta, d’altres  
(com exemple una 
comparativa entre 
recursos similars, etc.).

Tr
ia

 d
el

 r
ec

u
rs

 

Tria els recursos  
en funció de les  
indicacions del docent. 

Tria els recursos en  
funció de la seva 
utilitat, de manera 
autònoma.

Tria els recursos en 
funció de la seva 
utilitat, de manera 
autònoma i havent 
consultat diverses fonts 
(fòrums, comunitats 
d’usuaris…).

El nombre de recursos 
presentat és el mínim 
indicat pel docent.

El nombre de recursos 
presentats és superior  
a l’indicat pel docent.

A
n

àl
is

i d
el

 r
ec

u
rs

 
am

b 
cr

it
er

is
 

d
’id

on
eï

ta
t

Analitza la idoneïtat 
del recurs que ha triat 
sota l’observació d’un 
criteri.

Analitza la idoneïtat 
del recurs que ha triat 
amb més d’un criteri 
observat. 

Analitza la idoneïtat del 
recurs que ha triat amb 
més d’un criteri  
i exposa les seves  
limitacions en  
determinades accions.

O
rg

an
it

za
ci

ó 
 

d
in

s 
l’e

n
to

rn

És capaç d’organitzar 
els recursos, de 
manera pautada, en el 
seu entorn personal 
d’aprenentatge amb 
l’orientació del criteri 
utilitzat. 

És capaç d’organitzar 
els recursos, de  
manera autònoma, en 
el seu entorn personal 
d’aprenentatge amb 
l’orientació del criteri 
utilitzat.

És capaç d’organitzar 
els recursos, de  
manera autònoma, en 
el seu entorn personal 
d’aprenentatge amb 
criteri propi.
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Dimensió comunicació interpersonal  
i col·laboració

Aquesta dimensió, que inclou dues competències, fa referència a les capacitats de comunicar i treballar de  
forma col·laborativa a través de les xarxes locals i Internet, amb la utilització de les eines de publicació i co-
municació interpersonal i les que faciliten la realització de treballs col·laboratius (presencials i a distància).

La utilització eficaç i eficient de les TIC per comunicar, intercanviar i compartir diferents aspectes, tant de 
l’àmbit personal com acadèmic, fa possible la creació de comunitats que treballen i aprenen i avancen jun-
tes. Saber comunicar, col·laborar i escollir els mitjans, canals i entorns idonis per acomplir les finalitats que 
hom es proposa és un procés en què l’alumne anirà avançant fins a adquirir l’autonomia necessària que li 
permetrà seguir aprenent al llarg de la vida.

En aquest sentit és necessari que els alumnes siguin capaços d’organitzar i gestionar els entorns comunica-
tius i col·laboratius en els quals es desenvoluparan, com ho són per exemple les plataformes educatives de 
les institucions docents i les xarxes socials.

El seu assoliment implicarà el coneixement i l’ús eficaç i eficient dels mitjans digitals de comunicació i dels 
programes i llocs webs col·laboratius, que també servirà per a la creació i gestió d’entorns personals de co-
municació i d’aprenentatge que donin resposta als objectius i interessos propis.
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COMPETÈNCIA 7

Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals 
per compartir informació

Explicació

Aquesta competència fa referència a la selecció i  
utilització de les eines virtuals de comunicació in-
terpersonal i de publicació, tenint en compte que  
la finalitat de la competència és comunicar, inter-
canviar, presentar i compartir informació, tant per-
sonal com acadèmica i professional, en diversos 
entorns comunicatius.

Els estudiants han de ser capaços de conèixer els  
codis i el funcionament dels mitjans i canals digitals  
de comunicació i publicació més habituals, i utilit-
zar-los adequadament en funció de l’objectiu comu- 
nicatiu, el tipus d’informació a transmetre o publicar  
i l’entorn en què es desenvolupa la comunicació.

En aquest sentit, aquesta competència està estre-
tament relacionada amb les Competències bàsiques 
de l’àmbit lingüístic (disponible en línia a http://www.
gencat.cat/ensenyament, a l’apartat Publicacions, 
dins de la col·lecció “Competències bàsiques”), ja 
que aporta la vessant digital del que exposa aquest 
document. 

L’abast d’aquesta competència està relacionada  
amb els sistemes de comunicació digitals emprats, 
el sincronisme o asincronisme de la comunicació, 
la direccionalitat de la informació, l’abast del siste-
ma comunicatiu, el canal comunicatiu i el tipus de 
dispositiu que s’utilitza. 

Pel que fa als sistemes de comunicació digitals em- 
prats (correus, programaris diversos de missatgeria  
instantània, videoconferències, etc.), s’ha de tenir en 
compte que aquests sistemes es poden classificar 
en sistemes específics per a aquesta finalitat o bé 
sistemes integrats en entorns col·laboratius més ex-

tensos i d’intencionalitats diverses: d’aprenentatge, 
de treball, de lleure, etc. (vegeu la competència 8).

Tanmateix és convenient tenir en compte el sin-
cronisme o asincronisme de la comunicació, pel 
que fa a la coincidència de l’emissor i receptor/s o 
la seva absència, en el temps.

Els sistemes digitals presenten diverses direccio-
nalitats de la informació que convé tenir en compte 
en funció de l’objectiu comunicatiu. Aquesta direc-
cionalitat pot tenir una funció connectora (un a un), 
distribuïdora (un a molts), col·lectora (molts a un), 
o universal (molts a molts).

Cal tenir present també l’abast del sistema comuni-
catiu (públic o privat), el canal (oral, escrit i multi-
mèdia) i el dispositiu utilitzat (estàtic o portable). 

Per a la gradació de la competència s’ha conside- 
rat la dificultat de les accions que es realitzen en  
entorns personals de comunicació i publicació: co- 
municar-se, publicar i gestionar sistemes de comu- 
nicació. En el moment en què en la graduació s’in- 
clouen accions de publicació, intervé també el criteri 
d’adequació, és a dir, la idoneïtat del registre lingüís-
tic utilitzat en funció de la situació comunicativa.

Gradació

7.1. Comunicar-se i publicar a través dels sistemes 
digitals de comunicació més habituals.

7.2. Gestionar sistemes comunicatius interperso-
nals per comunicar-se i publicar-hi amb criteris 
d’adequació.

7.3. Organitzar i gestionar sistemes comunicatius 
interpersonals per comunicar-se i publicar-hi 
amb criteris d’adequació.

http://www.gencat.cat/ensenyament
http://www.gencat.cat/ensenyament
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Continguts clau

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

• Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.

• Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, 
comunicacions i publicacions, i en la utilització 
de la informació.

• Tractament de la informació.

• Construcció de coneixement: tècniques i instru-
ments.

• Sistemes de comunicació: correus, programaris di- 
versos de missatgeria instantània, videoconferèn-
cies, etc.

• Normes de cortesia a la xarxa.

• Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu: doc-
uments, wikis, blogs, entorns virtuals d’aprenen-
tatge, etc.

• Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’apre-
nentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i no  
formal a la xarxa...

• Entorns virtuals segurs: portals segurs, visibilitat de 
les dades personals, estafa cibernètica (phishing, 
etc.), pro gramari maliciós.

• Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la 
privacitat pública i aliena.

Orientacions metodològiques

Per arribar a l’assoliment d’aquesta competència el professorat ha d’integrar, en el desenvolupament curri-
cular de la seva matèria, els diversos sistemes de comunicació digital, perquè, a partir de situacions reals, 
l’alumnat els pugui conèixer. Convé donar l’oportunitat als alumnes perquè explorin i desenvolupin una 
identitat digital (vegeu la competència 11) ajustada a les característiques dels diferents àmbits comunicatius 
i xarxes socials, perquè es facin coneixedors, al seu torn, dels aspectes tractats en la dimensió ciutadania, 
hàbits, civisme i identitat digital.

D’altra banda, és necessari que el professorat reculli els sistemes de comunicació digital que l’alumnat fa 
servir en els seus entorns personals i no acadèmics i els completi, en cas necessari, amb d’altres. És a dir, el  
professorat ha de proposar situacions comunicatives tenint en compte el sistema comunicatiu utilitzat, la 
coincidència o absència dels actors en el temps, la direccionalitat de la informació, l’abast públic o privat de 
l’àmbit on es produeix la comunicació, el canal comunicatiu associat i el dispositiu utilitzat. Per exemple: si  
es tracta d’enviar un missatge unipersonal, cal valorar si el més oportú és que es faci ús d’un servei de mis-
satgeria instantània, un xat, una entrada en xarxes socials, etc. A més, el docent també ha de fer conèixer a  
l’alumnat qüestions relacionades amb la identitat digital que es deriven de la seva presència conscient o in- 
conscient a la xarxa.

No es pot oblidar la importància d’aspectes més clarament lingüístics com ara el d’ajustar-se als codis, re-
gistres o regles comunicatives pròpies de cada sistema. Per exemple: la precisió i brevetat de l’assumpte en  
un correu, les normes per a la inserció d’enllaços en fils de conversa, etc. És tasca del professorat ajudar 
l’alumnat en aquest procés mitjançant la presentació de models que s’adeqüin als diferents propòsits de la  
comunicació, personal o professional, i als receptors als quals es dirigeixin: entorn familiar, professional, aca- 
dèmic o institucional. En aquest sentit, aquesta competència està estretament relacionada amb les Compe-
tències bàsiques de l’àmbit lingüístic (disponible en línia a http://www.gencat.cat/ensenyament, a l’apartat 
Publicacions, dins de la col·lecció “Competències bàsiques”), en tant que suposa la digitalització, que s’ex-
posa tant en la dimensió comunicativa (comprensió lectora, expressió escrita, comunicació oral) com en la 
dimensió literària. 

Els professors han de motivar els alumnes a formar part i crear comunitats i xarxes relacionals rellevants per 
a les seves necessitats socials, culturals i formatives i que les incloguin en el seu entorn personal de treball 
i aprenentatge. Es tracta que els alumnes siguin coneixedors de la possibilitat de crear els seus grups de 
xarxes socials, de seguir comptes d’altres que resultin del seu interès o subscripcions a publicacions web. 

http://www.gencat.cat/ensenyament
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Convé insistir que la incorporació d’eines de comunicació digital interpersonal a la tasca quotidiana de  
l’aula millora, facilita i, a la vegada, permet ampliar els coneixements en qualsevol de les matèries curricu- 
lars per mitjà d’activitats, algunes de les quals es relacionen tot seguit:

• Ús del correu electrònic per a la tramesa de tasques, dossiers de treball, projectes, sol·licituds i inter- 
canvis diversos.

• Ús de fòrums per a la discussió de notícies, resolució d’enigmes, consulta de dubtes, seguiment de tre- 
balls de recerca.

• Ús de calendaris digitals per a l’organització temporal en treballs col·laboratius, lliurament de treballs, 
projectes, exàmens, deures, etc.

• Ús de documents compartits per elaborar documents de forma conjunta.

• Ús de xarxes socials i plataformes de microblogs (microblogging) per fer comentaris en exposicions orals, 
conferències, treballs, etc.

• Publicació d’àlbums web de fotos sobre temes de treballs col·laboratius o per compartir amb la resta de  
la classe. 

• Publicació a la xarxa de vídeos enregistrats en la realització d’activitats.

• Creació i publicació de pòsters digitals on es recullin imatges, vídeos, arxius de so per il·lustrar un tema.

• Creació, seguiment i participació amb comentaris en blogs.

• ...
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Orientacions per a l’avaluació

L’avaluació d’aquesta competència s’ha de fer a partir d’activitats o projectes de qualsevol àrea del conei-
xement, atès que qualsevol àrea pot incorporar l’ús d’aquests sistemes de comunicació interpersonal o de 
publicació, ja sigui per a la consulta, la col·laboració o per a la difusió.

Cal tenir en compte que l’avaluació de la competència s’ha de centrar en l’ús que l’alumne faci del sis- 
tema de comunicació escollit, tot tenint en compte el missatge, els destinataris i els codis, els registres i  
les regles pròpies del sistema, el dispositiu i l’adequació del mitjà de publicació escollit, per la qual cosa  
s’ha de desvincular del contingut específic de la comunicació o publicació.

A continuació es mostren alguns indicadors d’assoliment de la competència segons els tres nivells esta- 
blerts:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Utilitza el correu electrònic per 
enviar, respondre i reenviar correus, 
adjuntar arxius per comunicar-se 
de forma asíncrona i selecciona el 
camp amb còpia (CC) o còpia oculta 
(CCO). 

Utilitza el correu electrònic  
per enviar, respondre i reenviar 
correus, adjuntar arxius, etiquetar  
i organitzar els correus en carpetes 
per comunicar-se de forma  
asíncrona i selecciona el camp  
amb còpia (CC) o còpia oculta 
(CCO).

Utilitza el correu electrònic per 
enviar, respondre i reenviar correus, 
adjuntar arxius, etiquetar, organitzar 
els correus en carpetes i per  
comunicar-se de forma asíncrona; 
selecciona el camp amb còpia (CC) 
o còpia oculta (CCO) i utilitza  
serveis associats com ara les alertes 
i la sindicació de continguts.

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

Gestiona serveis de missatgeria  
instantània (xats, missatges de 
mòbils, etc.) per comunicar-se  
de forma síncrona.

Utilitza documents digitals  
compartits i utilitza, de manera 
pautada, les eines de comunicació 
integrades.

Utilitza documents digitals  
compartits tot utilitzant les eines  
de comunicació integrades.

Utilitza documents digitals  
compartits tot gestionant les eines 
de comunicació integrades.

Participa en espais web (blogs, 
fòrums, borsa de treball, etc.).

Crea i publica arxius diversos  
en un espai web (blog, fòrum, borsa 
de treball, etc.) i deixa comentaris en 
espais creats per altres.

Crea i publica arxius diversos en un 
espai web (blog, fòrum, borsa de 
treball, etc.), els interrelaciona amb 
d’altres creacions pròpies a la xarxa 
i deixa comentaris en espais creats 
per altres.

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

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

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

Participa i gestiona, de manera 
pautada, ajut la seva identitat digital 
en una xarxa de relacions.

Participa i gestiona la seva  
identitat digital en una xarxa  
de relacions.

Gestiona la seva identitat digital en 
una xarxa de relacions i hi crea  
i hi gestiona grups.

... ... ...
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A continuació s’exposa un exemple d’activitat d’avaluació de la competència.

Des de l’àrea de biologia i geologia es proposa l’organització d’un web de biomedicina sobre les malal-
ties genètiques minoritàries, situació actual i perspectives de futur. Es tracta de crear un lloc web on els 
alumnes contribuiran amb l’elaboració d’una pàgina sobre una malaltia genètica minoritària (malalties 
rares) utilitzant diferents sistemes de comunicació. 

El treball es realitzarà per parelles, per exercitar la comunicació un a un, tot i que l’avaluació és individual,  
i versa sobre una de les malalties de la llista. Consisteix en l’elaboració d’una pàgina al lloc web sota  
l’empara d’autoria i a dissenyar un sistema de retroalimentació per a la comunicació molts a molts.

Prèviament, a l’inici de l’activitat, el professor elabora un document digital compartit amb els alumnes  
en format de taula que recull algunes de les malalties minoritàries més estudiades amb una breu des-
cripció i deixa dues columnes obertes perquè els alumnes les omplin de mutu acord per parelles, tot  
fent ús de sistemes de comunicació un a un, i s’hi adscriguin en una, argumentant, breument, la seva  
elecció. A mesura que el treball vagi avançant el professor anirà afegint columnes al document i els  
alumnes les aniran omplint com a sistema per fer el seguiment del treball i experimentar sistemes de 
comunicació molts a un.

Paral·lelament el docent crearà un lloc web on els alumnes entraran les seves comunicacions (comunica-
ció un a molts). 

Com a punt de partida el professor els proporcionarà alguns webs de referència de fiabilitat contras- 
tada com el del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya que conté un apartat sobre les malalties mi-
noritàries (http://goo.gl/p78qX).

La concreció de la proposta de treball als alumnes pot ser aquesta:

Les malalties minoritàries són aquelles que afecten a menys de 5 persones entre 10.000. Aquest  
baix nombre de persones afectades provoca que la inversió privada en recerca per a la seva curació 
sigui molt baixa ja que es recupera difícilment. Segons l’OMS existeixen unes 5.000 malalties d’aquest 
tipus, de les quals el 80 % són d’origen genètic.

Per conèixer-les amb més profunditat i fer-ne difusió, us proposem organitzar un lloc web científic,  
que incorpori una secció on vosaltres sereu els experts i comunicareu als vostres companys i com- 
panyes tot el que heu après, heu cercat i heu deduït sobre una de les malalties minoritàries. La difu- 
sió s’ha de basar en intervencions a les xarxes socials obrint els grups corresponents, la utilització de 
codis QR.

Se us facilita una taula, dins d’un document compartit amb tota la classe, on trobareu una llista amb 
algunes d’aquestes malalties. Heu d’organitzar-vos per parelles i triar-ne una o proposar-ne una altra. 
Un cop feta la tria de la malaltia cal que ompliu les columnes de la taula amb les informacions que s’hi 
demana, a mesura que aneu progressant en la vostra recerca i organització del lloc web.

Més concretament heu de fer les tasques següents:

1. Estudi general sobre les malalties minoritàries i en concret sobre la malaltia triada, establint siste-
mes de comunicació en línia entre tota la classe (document compartit amb tota la classe pel pro- 
fessor) i la parella de treball (xats o correus). Per deixar constància de la comunicació que heu esta-
blert, caldrà que feu captures de pantalles o registres de les comunicacions en el xat o en el correu, que 
presentareu en finalitzar l’activitat.

2. Cerca i selecció d’espais de comunicació entre persones afectades per la malaltia: associacions, 
fòrums, etc. 

3. Disseny d’una entrada a l’espai web que incorpori, per exemple:
• una descripció de la malaltia;
• detecció i localització en el genoma;
• prevalença i teràpies actuals;
• grups i línies d’investigació;
• associacions d’afectats i sistemes de comunicació que utilitzen.

4. Difusió dels treballs:

• Creació de codis QR. 

• Difusió del lloc web a través de xarxes socials. 

http://goo.gl/p78qX
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Per a l’avaluació d’aquesta activitat es pot utilitzar la taula de criteris d’avaluació següent:

Nom del projecte: Les malalties genètiques 
minoritàries

Nom de l’alumne/a:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Valoració

C
om

u
n

ic
ac

ió
 u

n
 

a 
u

n

Utilitza el correu  
electrònic i altres 
mitjans de comunicació 
proposats pel docent  
de manera privada.

Selecciona el mitjà 
de comunicació més 
adient per comunicar-se 
de manera privada i,  
de manera pautada, 
organitza els correus  
en carpetes.

Selecciona el mitjà  
de comunicació més 
adient per comunicar-se 
de manera privada i,  
de manera autònoma, 
organitza els correus  
en carpetes.

C
om

u
n

ic
ac

ió
 u

n
 a

 m
ol

ts

Elabora i difon  
informacions i opinions, 
de manera pautada, en 
el mitjà proposat pel 
professor, tenint present 
que es troba en un 
entorn que pot visualit-
zar tothom. 

Elabora i difon  
informacions i opinions, 
de manera autònoma, 
en el mitjà proposat  
pel professor, tenint 
present que es troba 
en un entorn que pot 
visualitzar tothom 
incorporant un element 
de creació pròpia  
(infografia, etc.). 

C
om

u
n

ic
ac

ió
 

m
ol

ts
 a

 u
n

Respecta els acords 
d’estil i contingut  
establerts en la  
publicació comuna.

Respecta els acords 
d’estil i contingut  
establerts en la  
publicació comuna  
i proposa millores  
respectant el consens. 

C
om

u
n

ic
ac

ió
 

m
ol

ts
 a

 m
ol

ts Participa en una xarxa 
social. 

Participa en més d’una 
xarxa social. 

Participa en més  
d’una xarxa social  
i estableix sistemes 
d’intercomunicació 
entre aquestes xarxes. 

P
u

bl
ic

ac
ió

  
d

e 
co

n
ti

n
gu

ts

Publica continguts 
trobats a llocs web 
respectant-ne el dret 
d’autoria i les normes  
de privacitat i indicant-ne 
les fonts.

Publica i genera  
continguts propis  
respectant el dret 
d’autoria i les normes  
de privacitat, tot  
indicant-ne les fonts.

Publica, genera  
i organitza de forma 
clara continguts  
propis respectant  
el dret d’autoria i les  
normes de privacitat, 
tot indicant-ne les fonts.
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COMPETÈNCIA 8

Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals  
de treball col·laboratius

Explicació

Aquesta competència fa referència a l’ús d’eines i 
entorns virtuals que faciliten la realització d’activi-
tats col·laboratives: wikis, documents compartits, 
plataformes de formació, xarxes, etc. i se centra 
en la necessitat que l’alumne sàpiga utilitzar, en 
el seu treball d’aula, les possibilitats que ofereixen  
els entorns virtuals pel que fa al treball i a l’aprenen-
tatge col·laboratiu. 

Una de les propietats dels entorns virtuals és la de 
permetre fer ús de múltiples aplicacions en línia  
que faciliten activitats de grup: creació compartida de 
documents, d’imatges, de vídeos, etc.; formar part 
de grups de debat per a l’intercanvi d’idees; oferir o 
rebre ajuda; col·laborar en projectes que es consi-
derin d’interès per a l’alumnat, etc. La relació amb 
les altres competències s’hi pot establir de forma 
clara, ja que la possibilitat d’utilitzar eines i entorns 
col·laboratius es generalitza paral·lelament a l’ús 
d’Internet i amb el desplegament d’eines col·labora-
tives associades a la majoria de programaris. 

El desenvolupament de projectes col·laboratius  
amb el suport d’aquestes eines virtuals en línia 
permet superar barreres d’espai i temps amb eines 
sincròniques i asincròniques, facilitar la cerca, el 
processament de la informació, l’edició i la divulga- 
ció de continguts personals o de grup i la possi-
bilitat de mantenir una comunicació tant en l’en- 
torn acadèmic com social. 

L’adquisició de la competència versa en l’ús d’un 
ventall de possibilitats on intervenen entorns de 

treball i aprenentatge col·laboratiu d’accés lliure  
o restringit, col·laboracions de gestió piramidal 
(aplicacions gestionades per un administrador) o  
de gestió horitzontal (on tots els membres del grup 
tenen drets d’edició) i eines de comunicació com-
partida, com ara correus, xat, fòrum, debat, joc de 
rol, videoconferència, etc.

Per a la gradació de la competència s’ha considerat 
el grau d’autonomia en la participació, desenvolu- 
pament, gestió i utilització de les funcions col·la-
boratives d’entorns virtuals i la capacitat per ges-
tionar-les: creació, participació activa, publicació,  
així com la possibilitat, com a grau de màxim asso-
liment, de dinamitzar grups per interessos perso- 
nals en entorns d’aprenentatge. 

S’entén aquí per funcions bàsiques les més pròpies  
i senzilles de cada aplicació, i les funcions estàn- 
dards són les més àmpliament utilitzades en les 
diferents aplicacions digitals.

Gradació

8.1. Participar en activitats col·laboratives en en-
torns virtuals usant les seves funcionalitats bà- 
siques.

8.2. Participar i desenvolupar activitats col·labora-
tives tot seleccionant les eines bàsiques més 
convenients en cada cas.

8.3. Participar, desenvolupar, organitzar i gestionar 
un entorn de treball col·laboratiu, i realitzar-hi 
activitats col·laboratives.
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Orientacions metodològiques

Una de les característiques més remarcables del treball en format digital i que justifica una determinada me-
todologia del treball en grup i l’aprenentatge entre iguals és la facilitat per poder disposar d’eines i entorns 
de treball col·laboratiu. Proposar, per part del professorat, el treball en grup pot incidir positivament tant en 
l’apropiació dels objectius curriculars, com també d’objectius socials de relació, inclusió, convivència, i de 
coneixement d’un mateix i de l’altre.

El treball col·laboratiu comporta, necessàriament, la comunicació interpersonal. En entorns digitals aquesta 
comunicació pot tenir lloc a través d’aplicacions específiques de comunicació interpersonal desvinculades 
d’aquests entorns (correu, xats, fòrums, etc.), o a partir d’aplicacions integrades en el mateix entorn. El 
docent ha de permetre i fomentar a l’aula l’ús d’aquestes aplicacions de comunicació i aprofitar el coneixe-
ment que en té l’alumne perquè, en el context d’aprenentatge, pugui resoldre tant qüestions tècniques com 
aspectes relacionats amb la comunicació —protocols de presentació i comiat, respecte, seguretat, tria de  
l’eina més adequada en funció de la finalitat comunicativa, etc. (vegeu la competència 7). 

L’estreta relació de la competència 8 amb d’altres competències digitals i amb totes les matèries curriculars 
fomenta molt especialment l’enfocament globalitzador i el treball per projectes interdisciplinaris i disciplina-
ris, perquè l’ús d’entorns digitals en facilita la vehiculació. En aquest sentit, els docents que així ho desitgin 
poden consultar el dossier número 4 de la col·lecció TAC Projectes educatius en xarxa disponible en línia a 
http://www.gencat.cat/ensenyament, a l’apartat Publicacions. 

Si bé els professors de les diverses matèries curriculars han d’estimular l’alumne en l’ús d’eines i entorns 
col·laboratius d’aprenentatge i comunicació proposant als estudiants activitats que comportin tasques coope- 
ratives i col·laboratives, convé que en el moment de plantejar aquest tipus de tasques es considerin qüestions 
vinculades a la dinàmica de grup per garantir la capacitat d’escolta i el respecte als altres tant quan es treballa 
dins l’aula com des d’espais allunyats. 

En aquest sentit, convé garantir que tots els alumnes entenguin els objectius de la tasca, els mitjans per fer-
la, el resultat que s’espera tant del grup com de cada alumne en particular, etc.

En les pràctiques col·laboratives és convenient que el docent adopti una actitud constructiva i que valori, en 
els diferents estadis del procés, la conveniència de les seves intervencions o no, en funció dels objectius que 
vulgui aconseguir en la pràctica proposada.

Cal tenir en compte que en les eines de comunicació interpersonal les intervencions dels diferents mem- 

Continguts clau

• Robòtica i programació.

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

• Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, 
comunicacions i publicacions, i en la utilització de  
la informació.

• Construcció de coneixement: tècniques i instru-
ments.

• Sistemes de comunicació: correus, programaris 
diversos de missatgeria instantània, videoconfe-
rències, etc.

• Normes de cortesia a la xarxa.

• Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu: docu-
ments, wikis, blogs, entorns virtuals d’aprenentat-
ge, etc.

• Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’apre-
nentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i 
no formal a la xarxa...

• Entorns virtuals segurs: portals segurs, visibilitat de 
les dades personals, estafa cibernètica (phishing, 
etc.), pro gramari maliciós.

• Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la 
privacitat pública i aliena.

http://www.gencat.cat/ensenyament
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bres del grup poden ser recuperades quan convingui al llarg del tot el procés d’aprenentatge (i en els gè- 
neres digitals sincrònics com xats, videoconferències o jocs de rol, es poden configurar per a aquest ús  
en cas que no vingui donat per defecte).

És necessari que el docent faci saber a l’alumnat aspectes relacionats amb la identitat digital derivats de  
la presència conscient o inconscient a Internet (vegeu la competència 11). 

A continuació es detallen algunes de les activitats possibles:

• Plantejar treballs en grup tot fent ús de les eines col·laboratives d’edició de textos, presentacions multimè-
dia, tractament de dades numèriques i representacions gràfiques.

• Proposar l’elaboració de produccions multimèdia de forma col·laborativa.

• Plantejar cerques d’informació digital per compartir fonts i resultats amb l’objectiu d’enriquir el contrast i 
la selecció d’aquesta informació.

• Fomentar el treball en grup en el processament de la informació amb instruments digitals per construir nou  
coneixement a partir d’esquemes, diagrames, presentacions, mapes conceptuals, línies del temps, pòsters 
digitals, mapes virtuals, etc.

• Proposar la gestió d’un espai virtual de treball col·laboratiu.

• Fomentar la participació en fòrums, xats, debats, videoconferències, etc.

• Plantejar la realització de publicacions col·lectives.

• Establir sistemes d’avaluació entre iguals.

• ...
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Orientacions per a l’avaluació

L’avaluació d’aquesta competència es fa a partir dels treballs elaborats per l’alumnat. És convenient esta- 
blir fites d’avaluació del treball i de la participació dels diferents membres del grup al llarg del procés que per- 
metin reconduir, en cas necessari, dinàmiques no desitjades o regular aprenentatges mitjançant una avaluació  
formativa i obtenir informació per poder emetre un judici personal sobre el nivell de domini de la competència 
al final de l’etapa. 

Convé tenir en compte que és fàcil fer un seguiment individual de les intervencions dels diferents membres 
ja que, en moltes eines col·laboratives, les intervencions hi queden registrades. Caldrà incorporar ítems 
d’avaluació del grup en aquelles propostes els objectius de les quals així ho plantegin.

A continuació es detallen alguns dels indicadors d’assoliment de la competència segons els tres nivells es-
tablerts:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Identifica, de manera pautada,  
el programari per realitzar tasques 
de treball col·laboratiu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Integra de manera pautada fitxers 
multimèdia diversos per al treball 
compartit.

Integra fitxers multimèdia diversos 
a una producció compartida per 
generar hipertextos senzills.

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

... ... ...

Per al desplegament de la competència es desenvolupa, a tall d’exemple, una activitat referida a l’orien- 
tació vocacional i acadèmica. 
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Al llarg de 4t d’ESO es plantegen tot un seguit d’activitats d’orientació acadèmica i vocacional des de  
tutoria. Com a primera activitat es proposa una reflexió individual i en grup respecte dels desitjos pro-
fessionals, els talents que l’alumne creu que el defineixen i com aquests talents poden lligar-se als itine-
raris professionals. 

La segona activitat planteja la creació d’una aplicació informàtica d’orientació similar a d’altres que es  
poden trobar a la xarxa. L’objectiu és que l’alumne entengui que les aplicacions relacionades amb  
l’orientació acadèmica i vocacional ofereixen una resposta que cal analitzar amb esperit crític per adap-
tar-la a la realitat personal. 

Com a inici de les activitats es formula als alumnes un seguit de preguntes del tipus: “Has pensat mai 
quina és la professió que voldries tenir en el futur?”, “Quin és el teu desig professional?”, “Els teus talents 
personals s’adiuen amb aquest desig?”, “Quins itineraris professionals són els que millor es relacionen 
amb els teus talents i els teus interessos?”.

Aquesta activitat prèvia anirà seguida d’altres, tant individuals com col·laboratives, en petit grup i gran grup 
encaminades a potenciar la reflexió, utilitzant entre altres el portal d’orientació acadèmica i professional Orienta’t 
proposat pel Departament d’Ensenyament per entrar en contacte amb professions, expectatives i característiques 
personals (http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/autoconeixement, apartat Autoconeixement dins 
de l’àmbit Orientació).

Més concretament es proposen als alumnes les activitats següents:

1. Elaboreu un document col·laboratiu on es relacionin els talents personals, la seva definició i les 
professions associades. Primer el compartireu en petit grup (4 alumnes) i, després, amb tota la classe, 
seguint el procediment següent:

• Cadascú de vosaltres ha d’escriure tres talents personals i generar una frase relacionada amb ca- 
dascun (vegeu la figura 10).

• En petit grup compareu els talents escrits per cada un i arribeu a un consens dins del grup, de  
forma que no es repeteixin talents i que les frases escollides defineixin els talents de la forma més 
clara possible.

• Posteriorment i amb tota la classe, ajuntareu en un únic document compartit (els alumnes que  
ho necessitin poden fer ús del tutorial) tots els talents i les frases associades sense que hi hagi cap 
talent repetit.

• Finalment, en gran grup, cal que decidiu l’itinerari professional associat a cada talent i frase (vegeu 
la figura 11).

La informació sobre els itineraris professionals pot ser consultada al web Què estudiar, del Departa- 
ment d’Ensenyament, a l’apartat Estudiar a Catalunya / Món laboral (vegeu la figura 12). 

2. Genereu individualment un formulari en línia amb les frases definides i consensuades per tota la 
classe i recollides en el document compartit (vegeu la figura 13) seguint el procediment següent (els 
alumnes que ho necessitin poden fer ús del tutorial). 

• Per relacionar les respostes del qüestionari amb l’itinerari professional corresponent, heu d’intro- 
duir les fórmules necessàries al full de càlcul (penseu que aquest full de càcul es genera de forma 
automàtica en contestar el qüestionari). Cal aconseguir que l’itinerari professional recomanat coin-
cideixi amb les respostes introduïdes a les frases plantejades. Per a això, les fórmules han de sumar 
les respostes de les frases que estan relacionades amb un itinerari concret. Els itineraris que heu  
de tenir en compte són: artístic, experimental i matemàtic, sanitari, seguretat, TIC, agropecuari, 
econòmic i empresarial, físic i esportiu, manipulatiu, serveis socials, tècnic i tecnològic, transports 
(vegeu la figura 14).

• Genereu gràfics del pes de cada itinerari en funció de les respostes donades (vegeu figura 14).

• Realitzeu proves sobre el qüestionari per comprovar la seva validesa.

• Participeu en un fòrum de tota la classe amb aportacions personals sobre els entorns professio- 
nals: què n’opineu, quin futur hi veieu, etc.

• Compareu els resultats amb el desig expressat.

• Redacteu un petit informe en funció de la comparació.

http://www.queestudiar.com
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Figura 10. Document col·laboratiu per relacionar talents personals i frases

Figura 11. Document col·laboratiu per relacionar talents personals  
i frases amb la columna sobre itinerari professional associat

Figura 12. Entorns professionals al web del Departament d’Ensenyament
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Figura 13. Formulari elaborat individualment a partir de la producció col·laborativa

Figura 14. Formulari elaborat individualment amb tractament gràfic
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Per a l’avaluació de la tasca es pot utilitzar la taula de criteris d’avaluació següent:

Nom de l’activitat: Els meus desitjos professionals Nom de l’alumne/a:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Valoració

C
om

p
ar

ti
r 

u
n

 d
oc

u
m

en
t Obre un document  

de text en línia i el  
comparteix, de manera 
pautada, per abocar-hi la 
informació requerida.

Obre un document  
de text en línia i el  
comparteix per  
abocar-hi la informació 
requerida. 

Obre un document  
de text en línia i el  
comparteix per  
abocar-hi la informació 
requerida i sap fer ús  
de les aplicacions  
associades (xat,  
històric, comentaris, 
etc.).

C
er

ca
 d

’in
fo

rm
ac

ió Planifica detalladament, 
de manera pautada,  
la cerca, tot indicant les 
fonts i aplicacions  
a utilitzar. 

Planifica detalladament 
la cerca tot indicant les 
fonts i les aplicacions a 
utilitzar.

Planifica detalladament 
la cerca complexa tot 
indicant les fonts,  
aplicacions a utilitzar 
i llocs web, on trobar 
informació rellevant  
de tipologia diversa. 

Fo
rm

u
la

ri
s 

 
en

 lí
n

ia

Genera un formulari 
en línia i sap compartir 
l’enllaç amb d’altres 
usuaris, de manera 
pautada.

Genera un formulari 
en línia i sap compartir 
l’enllaç amb d’altres 
usuaris de manera 
autònoma.

Genera un formulari en 
línia, l’estructura  
de forma clara i sap 
compartir l’enllaç  
amb d’altres usuaris.

Ú
s 

d
e 

l’e
in

a 
d

el
 fò

ru
m

Utilitza l’eina del fòrum, 
de manera pautada.

Utilitza l’eina del fòrum 
de manera autònoma.

Utilitza i gestiona  
diverses funcionalitats 
de l’eina del fòrum.

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
  

en
 e

l d
eb

at

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

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

Participa àgilment en  
el debat tot respectant  
els diferents fils de  
conversa amb  
argumentacions clares  
i raonades.

E
ti

qu
et

a

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

Coneix i aplica els 
acords de cortesia, 
respecte i de registres 
propis de les aplicacions 
col·laboratives. 
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Dimensió ciutadania, hàbits, civisme  
i identitat digital

Aquesta dimensió, que està formada per tres competències, es pot considerar que té un caràcter transver-
sal respecte de les altres tres dimensions, de les altres competències i de les àrees curriculars de l’etapa. 
No totes les competències d’aquesta dimensió estan graduades. La competència 9 s’ha graduat perquè su- 
posa que l’alumnat en acabar l’etapa ha de disposar del coneixement suficient per participar en accions ciuta- 
danes i aquesta consideració sí que és susceptible de ser graduada. Ara bé les competències 10 i 11, que trac- 
ten sobre aspectes actitudinals, s’ha considerat convenient no graduar-les. 

L’objectiu d’aquesta dimensió és preparar l’alumnat perquè en acabar l’ensenyament obligatori esdevingui 
ciutadà o ciutadana competent i responsable en l’ús dels recursos digitals, respectuós de la legislació vigent 
i de la propietat intel·lectual, i que al mateix temps utilitzi mesures adequades per garantir la seva identitat 
digital de forma segura. Es pretén alhora que disposi de recursos suficients per continuar el seu aprenentatge 
permanent i que participi de les accions que, com a ciutadà i ciutadana, la societat li ofereixi.

Quant a la valoració dels múltiples tipus de continguts i recursos que la xarxa ofereix, convé que, en acabar 
l’escolaritat, l’alumnat disposi de suficients mecanismes per valorar-ne, de forma crítica, la idoneïtat en funció 
de les intencions prèvies en cada cas i, amb el seu ús, actuï com un ciutadà o ciutadana partícip i integrat 
en el seu entorn.

D’altra banda, els hàbits saludables en l’ús de les TIC abracen aspectes relacionats tant en situacions lúdi-
ques i de comunicacions interpersonals com els relacionats amb ergonomia, visió, audició...

Finalment, és necessari considerar que la franja entre l’ús i l’abús de la telefonia mòbil, els jocs, la missat-
geria, la navegació per Internet i les xarxes socials és molt fràgil, i que pot arribar a repercutir negativament 
en els àmbits psíquics, físics i socials de la persona i els del seu entorn. Per a l’ús saludable de les tecnolo-
gies cal que l’alumnat estigui informat sobre els riscos, així com de l’existència de protocols de prevenció de 
les addicions que l’ús abusiu de la tecnologia pot provocar. Convé, també, que l’alumnat sàpiga com actuar, 
per exemple, davant de conductes que utilitzen Internet per realitzar ciberassetjament, que, com a activi- 
tat il·legal, cal denunciar, i conèixer els camins que s’han seguir per fer-ho.
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COMPETÈNCIA 9

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

Explicació

Aquesta competència fa referència a les accions de 
ciutadania digital que l’alumnat ha de saber dur a 
terme per integrar-se en la societat, i promou les 
destreses personals que s’han anat exercitant al 
llarg de totes les altres competències per resoldre 
situacions de gestió electrònica tant administrativa 
com comercial, formativa i altres. 

En aquest sentit les activitats que li corresponen 
es-tan estretament relacionades amb la competèn-
cia 4 (cercar, contrastar i seleccionar informació di-
gital adient per al treball a realitzar, tot considerant 
diverses fonts i mitjans digitals), la 7 (participar en 
entorns de comunicació interpersonal i publicacions 
virtuals per compartir informació) i l’11 (actuar de 
forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot con- 
siderant aspectes ètics, legals, de seguretat i de soste-
nibilitat). El que aporta de nou aquesta competència 
és la finalitat per a la qual es realitzen les accions de  
cerca, comunicació i l’actuació de forma segura. 

El fet, cada vegada més estès, que tràmits i serveis 
(compres, treball, aprenentatge permanent, cultura  
i lleure) es realitzin per Internet suposa que l’alum- 
nat ha de desenvolupar la capacitat de valorar el sis-
tema de comunicació més eficient per dur a terme 
aquestes accions, i saber com actuar en entorns digi- 
tals per tal de resoldre satisfactòriament les seves 
necessitats. 

Per a la gradació s’han considerat els tipus d’ac- 
cions i la complexitat en la navegació dels portals  
on es realitzen i el seguiment de la informació.

En un primer grau s’han tingut en compte accions 
de gestió digital d’ús majoritari per part de la ciuta-
dania i sovint associades a portals amb navegació 
interna lineal. 

Per al segon grau, es consideren les accions d’ús 
majoritari incloent-hi portals que requereixin nave-
gacions encadenades a partir d’opcions simples, 
ofertes des del mateix entorn. 

I finalment, per al tercer grau, qualsevol tipus de  
gestió en qualsevol tipus de portal, independent-
ment de la dificultat per realitzar-la, fins i tot en la 
gestió que requereix accions encadenades a partir  
de decisions que necessiten informacions addicio- 
nals.

Gradació

9.1. Realitzar accions de gestió digital fent ús de 
portals de navegació lineal on es demanen ac-
cions simples, fer seguiment de la informació 
de forma directa i tenir cura dels temes relatius 
a la identitat digital.

9.2. Realitzar accions de gestió digital fent ús de 
portals de navegació encadenada a partir d’ac-
cions simples, fer seguiment automàtic de la in- 
formació i tenir cura dels temes relatius a la iden- 
titat digital.

9.3. Realitzar tot tipus d’actuacions de gestió digital 
i utilitzar la diversitat de serveis d’Internet per 
automatitzar la gestió i fer el seguiment de la in- 
formació.
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Continguts clau

• Cercadors: tipus de cerca i planificació.

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració.

• Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, 
comunicacions i publicacions, i en la utilització de  
la informació.

• Sistemes de comunicació: correus, programaris 
diversos de missatgeria instantània, videoconfe-
rències, etc.

• Normes de cortesia a la xarxa.

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

Administració electrònica, portals comercials, por-
tals temàtics, temàtics, premsa, canals culturals, 
xarxes socials, jocs en línia, sindicació de contin-
guts.

• Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’apre-
nentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i 
no formal a la xarxa...

• Entorns virtuals segurs: portals segurs, visibilitat de 
les dades personals, estafa cibernètica (phishing, 
etc.), pro gramari maliciós.

• Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la 
privacitat pública i aliena.

Orientacions metodològiques

Les activitats relacionades amb aquesta competència han de tenir dues característiques: d’una banda, la ne- 
cessitat de simular situacions similars a les que es trobaran a la vida quotidiana, fora del centre escolar, i, 
de l’altra, aportar informació i facilitar la reflexió sobre la millor manera de gestionar la ciutadania digital.

Cal que el professorat, prèviament a qualsevol activitat o proposta de treball, exposi i comenti a tota la clas-
se quines són les prevencions que els alumnes han de tenir quan un portal web demana registrar-s’hi per 
accedir a la informació o serveis sol·licitats, quins avantatges i inconvenients tenen les sindicacions a llistes 
de distribució, quins portals institucionals són de referència per accedir a l’Administració, etc.

En aquest sentit, es poden incloure projectes disciplinaris o interdisciplinaris, que posin en pràctica més 
d’una competència digital, així com activitats específiques on l’alumnat hagi de fer simulacions en les quals 
es resolguin problemes efectius de la vida quotidiana.

Algunes activitats susceptibles de formar part de projectes de qualsevol matèria serien:

• Visitar diferents entorns des d’on els alumnes podran realitzar un aprenentatge permanent, tant formal 
com no formal: centres d’estudis a distància, universitats, portals temàtics, xarxes socials, etc., per veure’n 
l’entorn i les possibilitats que s’hi ofereixen.

• Analitzar, en petits grups, les dades que es poden ometre en un registre (perfil) en funció de quin sigui 
l’entorn: ajuntament, biblioteca, amics, lloc d’aprenentatge, empresa de transport, lliurament de currícu-
lum, etc.

• Fer simulacions de compres de diversos serveis o objectes: bitllet de transport, llibres, música, etc.

• Reclamacions o suggeriments a un organisme oficial sobre un tema determinat: Departament d’Ensenya-
ment, ajuntament, hospital, etc. 

• Donar-se d’alta i de baixa a informacions i actualitzacions de premsa i portals temàtics.

• ...
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Orientacions per a l’avaluació

L’avaluació de la competència es realitza a partir de simulacions d’activitats properes a la vida qüotidiana i 
que, com a ciutadà, s’hauran de desenvolupar en una societat digitalitzada. 

A continuació es detallen alguns indicadors d’assoliment de la competència segons els tres nivells esta- 
blerts:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Realitza la gestió digital fent ús  
de portals de navegació lineal on  
es demanen accions simples.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sap realitzar pagaments per  
Internet consultant, en cas  
necessari, aspectes de seguretat.

... ... ...

Es presenta a continuació un exemple d’activitat per avaluar la competència: 

Aprofitant que els alumnes de 4t de l’ESO realitzen un viatge de final de curs, des de la classe de tu- 
toria, de socials, naturals i de matemàtiques, se’ls proposa que promocionin una ciutat europea de  
destí tenint en compte diferents aspectes. 

Per tal de decidir el destí del viatge de fi de curs heu de cercar informació que us ajudi a decantar-vos 

per una ciutat o una altra, tenint en compte el cost, la viabilitat i l’interès de la tria. Haureu d’exposar  

als vostres companys i companyes de classe la vostra proposta ajudant-vos d’un document de pre-

sentació, amb els enllaços corresponents i les captures de pantalla oportunes. La vostra presentació 

ha de recollir:

1. Proposta de la ciutat i cost total del viatge.

2. Explicació del viatge i del cost total indicant:

• transport d’anada i tornada;

• allotjament;

• itinerari en un mapa interactiu del recorregut proposat i transport utilitzat;

• visites dels llocs d’interès.

3. Informació sobre ajudes (carnet d’estudiant, d’alberguista, etc.).
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Per avaluar l’activitat es pot utilitzar la taula de criteris d’avaluació següent:

Nom del projecte: Viatge per Europa Nom de l’alumne/a:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Valoració

Lo
ca

lit
za

ci
ó 

 
d

el
s 

p
or

ta
ls

Localitza el portal  
de la gestió de manera 
autònoma amb una 
cerca bàsica i amb ajut 
si requereix una cerca 
avançada o dinàmica.

Localitza el portal  
de la gestió de manera 
autònoma amb  
una cerca bàsica i 
avançada, i amb ajut, 
si requereix una cerca 
dinàmica.

Localitza el portal  
de la gestió de manera 
autònoma amb una 
cerca bàsica, avançada  
i dinàmica.

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó 
 

d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

Identifica els diferents 
tipus de dades que 
sol·liciten els webs de 
serveis per obtenir la 
informació desitjada  
i només les ofereix als 
webs segurs (i en fa 
una captura de pantalla 
per a l’avaluació de 
l’activitat).

C
on

su
lt

a 
en

 fò
ru

m
s 

 
i x

ar
xe

s 
so

ci
al

s 
d

e 
vi

at
ge

rs Intercanvia informacions 
a la xarxa, tot oferint 
només les dades  
necessàries per fer la 
tasca.

Intercanvia informacions 
en xarxes socials i webs 
temàtiques i s’hi sindica 
per obtenir informacions 
actualitzades per fer la 
tasca.

Intercanvia informacions 
en xarxes socials i webs 
temàtiques, s’hi sindica 
per obtenir informacions  
actualitzades i sap 
gestionar eficaçment les 
altes i les baixes.

N
om

br
e 

 
d

e 
co

n
su

lt
es

L’alumne captura una 
sola pantalla per a cada 
decisió.

L’alumne captura dues 
pantalles per a cada 
decisió.

L’alumne realitza 
diverses captures que 
permeten una anàlisi 
més afinada de la  
informació.

La valoració sobre la idoneïtat dels càlculs econòmics seria pròpia de la matèria de matemàtiques i la refle- 
xió sobre la tria d’entorns culturals o espais naturals seria per a les matèries de ciències socials i naturals, res- 
pectivament.
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COMPETÈNCIA 10

Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia  
per a la prevenció de riscos

Explicació

Aquesta competència tracta de les accions que es 
poden dur a terme des dels centres educatius per 
promoure hàbits saludables pel que fa a l’ergono- 
mia i les TIC a partir de tasques informatives i re- 
flexives, entenent per ergonomia, tal com diu el Dic-
cionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis 
Catalans, la «ciència que tracta de l’adaptació del 
treball a les condicions físiques i psíquiques huma-
nes, a fi que el binomi persona-màquina assoleixi la  
més gran eficàcia possible».

El coneixement de les possibles lesions físiques i 
psíquiques derivades d’un treball continuat forma 
part de la prevenció dels riscos en tots i cadascun 
dels diferents col·lectius laborals, també pel que fa al 
treball amb dispositius digitals. Atès que l’alumnat 
és un usuari intensiu d’aquests dispositius, tant dins 
com fora de les aules, és fonamental que els centres 
educatius posin al seu abast la informació necessà-
ria per a la prevenció d’efectes nocius.

D’altra banda, també cal conèixer possibles situa- 

cions de risc des del punt de vista conductual as-
sociades a l’ús de les tecnologies. Fomentar una ac- 
titud crítica en aquest sentit hauria de contribuir a la 
prevenció de problemes de conducta i addiccions. 
En aquest sentit, els estudiants han de conèixer 
plans d’actuació i espais d’ajuda i suport d’entitats 
públiques i privades on recórrer en cas que sigui ne- 
cessari.

Convé assenyalar que el Departament d’Ensenya-
ment ofereix informació a l’abast de tothom sobre 
l’ús i abús de les tecnologies per mitjà del portal 
Família i escola (http://www20.gencat.cat/portal/
site/familiaescola).

Continguts clau

• Cercadors: tipus de cerca i planificació.

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

• Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’apre-
nentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i no  
formal a la xarxa...

• Ergonomia: salut física i psíquica.

http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola
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Orientacions metodològiques

Per al desplegament d’aquesta competència és necessari que els docents facin conèixer els riscos que 
comporten determinats usos dels dispositius, dels entorns digitals, de les aplicacions i dels sistemes de 
comunicació. En aquest sentit poden plantejar propostes de cerca d’informació i d’observació encaminades 
a fomentar l’autoreflexió i l’autoanàlisi.

Cal subratllar que és tasca de tots els docents vetllar per un bon ús de l’entorn de treball dins l’aula i que l’ob- 
servació d’un ús incorrecte pot estar relacionat amb la detecció d’alguna dificultat física o psíquica que s’ha 
de derivar al professional corresponent. 

Per fer conèixer la bona pràctica ergonòmica relacionada amb el treball digital, és necessari que el docent 
no només posi a l’abast dels alumnes informació al respecte, sinó també que faci propostes reflexives que 
fomentin el sentit crític i l’adopció de criteris personals potenciant el diàleg, tot defugint un tracte simplista. 

D’altra banda, i pel que fa al tema de les addiccions, convé que el docent les emmarqui en la seva justa 
mesura, ja que aquestes no són tant unes noves addiccions que se sumen a les ja existents, sinó que en tot 
cas són noves manifestacions de conductes addictives ja existents prèviament.

Convé assenyalar que les tecnologies no són perilloses per si soles, sinó, i tal com s’ha vist a llarg de tot el 
document, molt útils i beneficioses sobretot pel que fa a l’obtenció immediata de la informació, l’elaboració de 
coneixement i la comunicació interpersonal, i que, no obstant això, es poden donar determinades situacions 
de risc allà on es depassi el seu control voluntari i es presenti un estat de dependència.

D’altra banda, convé oferir espais de reflexió conjunta al voltant dels possibles riscos que comporta la difu- 
sió de dades personals a Internet. En aquest sentit es proposen un seguit d’activitats que es poden portar 
a terme: 

• Dissenyar i generar material gràfic que il·lustri bones pràctiques ergonòmiques: posició corporal en l’ús  
de diferents dispositius; salut visual i auditiva, i prevenció de possibles pràctiques addictives, i fer-los vi-
sibles en algun espai físic o virtual de l’aula.

• Cercar a Internet pàgines web que puguin servir de referència i difondre-les en el blog o pàgina web del 
centre.

• Escriure, en petits grups, un document col·laboratiu en forma d’article sobre algun aspecte de la com-
petència i compartir-lo amb la resta dels companys.

• Realitzar vídeos o presentacions sobre les socioaddiccions relacionades amb la dificultat d’establir fron- 
teres clares entre el que vol dir ús i abús de la tecnologia a partir de models existents en webs de refe- 
rència.

• Llegir i comentar articles de persones rellevants que parlen de temes propis d’aquesta competència per 
debatre’ls.

• Realitzar una presentació multimèdia sobre algun tema relacionat amb aquesta competència i desenvolupar, 
posteriorment, un debat presencial o via fòrum al seu voltant.

• ...
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Orientacions per a l’avaluació

El fet que en aquesta competència s’hi descriguin conductes recomanables respecte de l’ergonomia i el fet 
que aquestes conductes tenen continuïtat en moments en què l’alumnat ja no és a l’aula, fa necessari que 
se li ofereixin recursos de presa de consciència dels seus hàbits. 

Per fomentar hàbits recomanables es proposen activitats de tipus reflexiu. A continuació proposem, a tall 
d’exemple, una activitat: 

Des de l’àrea d’educació física es treballa a l’aula l’ergonomia relacionada amb l’ús d’ordinadors i altres 
dispositius digitals. El professorat d’educació física presenta una colla de materials informatius sobre  
els riscos per a la salut que convé conèixer i prevenir segons el web del Departament d’Empresa i Ocu- 
pació de la Generalitat de Catalunya (http://gencat.cat/empresaiocupacio, apartat Riscos laborals i con-
sells per prevenir-los - Mesures de prevenció per factors de risc - Ordinadors portàtils, dins l’àmbit d’ac-
tuació: seguretat i salut laboral) i conjuntament amb l’optativa d’informàtica s’encarrega als alumnes 
l’activitat següent:

Heu estat consultant informació al voltant de quines són les condicions més adequades per treba- 

llar davant l’ordinador. L’activitat que heu de dur a terme consisteix a observar i analitzar hàbits pos-

turals incorrectes i proposar solucions per corregir-los en funció de tot el que heu treballat prèvia- 

ment en consultar la informació inicial.

1. En primer lloc heu d’enregistrar un podcast de 50 segons com a màxim on s’exposi el cas d’alguna 

situació incorrecta relacionada amb l’ergonomia, d’un mateix o d’altres, que hagueu pogut observar  

al llarg d’una setmana i lliurar l’arxiu a la carpeta en línia que hem compartit. 

2. Per parelles, heu de triar tres dels podcasts enviats pels companys i companyes de la classe i rea- 

litzar un vídeo on es representi la postura descrita en el podcast incorporant:

a) Els podcasts com a veu en off.

b) Imatges on es representi la situació incorrecta.

c) L’argument utilitzat per determinar que la postura no és correcta.

d) Els exercicis pal·liatius, correccions posturals, etc. per evitar afectacions futures. 

3. Un cop editats el vídeos els heu d’allotjar al canal YouTube del centre. 

L’avaluació de la activitat es fa a partir del contingut del vídeo, és a dir, de l’anàlisi del problema plantejat en 
el podcast i de la resposta que s’hi dóna i se n’encarrega la matèria d’educació física. 

L’aspecte tècnic de l’activitat es pot avaluar des de la matèria optativa d’informàtica i a partir de les indica- 
cions de la competència 3 (Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en movi- 
ment).

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=528d82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=528d82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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COMPETÈNCIA 11

Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant 
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital

Explicació

Aquesta competència fa referència a la necessitat 
de reflexionar i conèixer les implicacions que es des- 
prenen a partir de l’ús habitual de la tecnologia i 
d’Internet pel que fa a qüestions de legalitat, segu-
retat, sostenibilitat i de la identitat digital. En aquest 
sentit, aquesta competència es relaciona amb totes 
les altres pel seu contingut cívic i amb els aprenen-
tatges al llarg de la vida.

Valorar des del punt de vista ètic els continguts que 
els usuaris difonen a la xarxa ha de ser un motiu de 
reflexió per evitar possibles ofenses, discriminacions 
i apologies d’ideologies considerades èticament 
reprovables tant les que es refereixen a entitats, 
com a col·lectius o a persones físiques. Així mateix, 
i pel que fa a qüestions legals, s’han de considerar 
les llicències que emparen tant els drets d’autoria 
de produccions pròpies com les produccions de ter- 
cers i, per tant, tenir nocions de la legislació respecte 
de les produccions digitals.

Pel que fa a la seguretat digital és convenient tenir  
en compte les possibles manipulacions dels disposi-
tius connectats a la xarxa com atacs digitals, apro- 
piació de dades, replicacions virals, etc.

Les conseqüències, pel que fa a la sostenibilitat i a 
la generació de brossa digital, referent tant a pro-
duccions que no tenen continuïtat i que malmeten 
recursos diversos per exemple d’espai a la xarxa, de 
consums energètics innecessaris, de sobredimen- 
sió de dispositius, etc., com a la brossa física referi- 
da a dispositius o consumibles que són substituïts 
per d’altres de nous (ordinadors, tinta, tòners, paper, 
etc.), també són un aspecte a tractar.

La major part d’aquestes qüestions també afecten 
el terreny més personal i vinculat a la presència que 
podem tenir com a usuaris d’Internet i configura la 
nostra identitat digital. S’entén per identitat digital la 
que es genera a partir de la nostra presència a la xarxa. 
Aquesta competència també tracta, per tant, sobre la 
gestió eficaç de la nostra visibilitat, reputació i privaci-
tat a partir de les accions que es realitzin a Internet.  
Cal tenir en compte que la manera més eficaç per sa-
ber gestionar la identitat digital és que els alumnes 
siguin coneixedors dels entorns web i que hi participin.

D’altra banda, les qüestions que tracten aquesta 
competència no són fonamentalment diferents als  
plantejaments ètics, legals, de seguretat, de soste-
nibilitat i d’identitat dels principis normatius univer- 
sals pel que fa a la conducta humana. Sí que convé 
tenir present que es donen en nous escenaris més 
globalitzats i que ofereixen una falsa percepció d’a-
nonimat.

Continguts clau

• Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat: 
espais fixos, extraïbles i virtuals.

• Conceptes bàsics del sistema operatiu.

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

• Cercadors: tipus de cerca i planificació.

• Fonts d’informació digital: selecció i valoració.

• Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, 
comunicacions i publicacions, i en la utilització de  
la informació.

• Sistemes de comunicació: correus, programaris 
diversos de missatgeria instantània, videoconfe-
rències, etc.

• Normes de cortesia a la xarxa.

• Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu: do-
cuments, wikis, blogs, entorns virtuals d’aprenen-
tatge, etc.

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

• Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’apre-
nentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i 
no formal a la xarxa...

• Entorns virtuals segurs: portals segurs, visibilitat de 
les dades personals, estafa cibernètica (phishing, 
etc.), pro gramari maliciós.

• Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’im-
pressió, mesures d’estalvi, substitució de dispo-
sitius, etc.

• Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la 
privacitat pública i aliena.



74       COMPETÈNCIES BÀSIQUES. ESO. ÀMBIT DIGITAL

DIMENSIÓ CIUTADANIA, HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL. COMPETÈNCIA 11

Orientacions metodològiques

Les activitats d’aula per a l’assoliment d’aquesta competència suposen la necessitat d’interrelacionar-les amb 
totes les altres competències digitals atès que l’ús de la tecnologia, com la resta d’activitats humanes, ha de 
tenir en compte aspectes d’hàbits i actituds referits a l’ètica, a la legalitat, a la seguretat i a la sostenibilitat. 
D’altra banda, convé tenir present que tota l’activitat que es genera a la xarxa conforma la nostra identitat digital. 

Per a l’assoliment de la competència el professorat pot plantejar a l’alumnat simulacions en les quals es 
resolguin problemes efectius de la vida quotidiana. L’observació de casos reals, defugint posicionaments 
alarmistes, són una bona eina per treballar propostes de tipus reflexiu.

Per treballar temes ètics i de seguretat es poden consultar els materials que el Departament d’Ensenya-
ment posa a disposició de l’alumnat mitjançant el seu portal Edu365.cat (http://www.edu365.cat). Així 
mateix, per consultar documents referents a temes legals es poden utilitzar els materials disponibles 
al portal de l’XTEC (http://www.xtec.cat) i els de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual 
(http://www.wipo.int), entre d’altres. 

Pel que fa a la identitat digital, el docent pot fomentar a l’aula debats i reflexions encaminats a conscien- 
ciar l’alumnat respecte de la visibilitat, la reputació i la gestió de la privacitat de les seves dades, tenint en 
compte que determinada identitat digital pot correspondre a una identitat real o no. 

La visibilitat a Internet correspon al coneixement que se’n té d’una persona. Aquest coneixement es va con-
figurant no només a partir dels perfils que gestiona el mateix usuari, sinó també per la seva participació en 
espais digitals: edició de blogs, comentaris a les xarxes socials, a vídeos, a fotografies, etc. i per la difusió que  
en poden fer tercers.

Seria convenient que el docent ajudés a interpretar com a l’entorn de la visibilitat personal a Internet es  
construeix la reputació, relacionada amb judicis de valor tenint en compte qui parla, de qui, en quins llocs i  
de quina manera, i valorar quines accions afavoreixen judicis positius i quines, negatius. Seria convenient  
també fer propostes de casos en què ens refiem de les opinions dels altres pel reconeixement de la seva 
reputació. 

El tema de la gestió de la privacitat de les dades a Internet requereix una atenció especial, fonamentalment 
per l’ús generalitzat de les xarxes socials on els usuaris exposen les seves dades de forma voluntària. És 
necessari que el docent fomenti també en aquest aspecte iniciatives de sensibilització encaminades a incen-
tivar mesures de reflexió en relació amb la protecció de dades a l’hora d’omplir formularis, etc. L’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) disposa d’un espai adreçat als joves on es pot trobar informació 
sobre aquesta qüestió i recursos per treballar-la a l’aula (http://www.apd.cat). 

Vegeu tot seguit alguns exemples d’activitats encaminades a l’adquisició de la competència: 

• Conèixer i compartir espais amb recursos (imatges, sons, etc.) amb diferents tipologies de llicències. 

• Descarregar i instal·lar aplicacions de forma legal, tot distingint clarament les que són d’ús lliure.

• Cercar informació al web sobre llicències d’autoria i comentar-ho entre tot el grup classe.

• Comparar diverses pàgines web per detectar-hi els elements que marquen la seva credibilitat i seguretat 
(vegeu la competència 4).

• Analitzar les estratègies que fan servir determinats portals, servidors, etc. per fer arribar la publicitat als 
usuaris i usuàries: finestres emergents, bàners, publicitat consentida, publicitat personalitzada (vegeu la 
competència 4).

• Reflexionar sobre les normes de cortesia específiques per al correu electrònic, xat i fòrum, etc. (vegeu la 
competència 7).

http://www.edu365.cat
http://www.xtec.cat
http://www.wipo.int
http://www.apd.cat
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• Fer conèixer i compartir algunes estratègies per reconèixer la nostra visibilitat i reputació a Internet com 
per exemple l’ús i la programació de motors de cerca per a aquesta finalitat. 

• Analitzar, en petits grups, les dades que cal posar o ometre en un registre (perfil) en funció de quin sigui 
l’entorn: ajuntament, biblioteca, amics, espai d’aprenentatge, empresa de transport, lliurament de cur-
rículum, etc. (vegeu la competència 7).

• Fer simulacions de compres de diversos serveis o objectes: bitllet de transport, llibres, música, etc. (vegeu 
la competència 9).

• ...

Orientacions per a l’avaluació

L’avaluació de l’assoliment de la competència es pot constatar per mitjà d’activitats específiques o a partir 
de qualsevol altra activitat que hagi de tenir en compte aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibi-
litat i d’identitat digital que aporten, per tant, indicadors d’avaluació. En aquest sentit, fóra bo vetllar per 
l’acompliment dels aspectes aquí tractats en qualsevol activitat susceptible d’incloure’ls i, per tant, comptar- 
hi en qualsevol activitat d’avaluació.

És convenient descriure indicadors prou precisos perquè l’assoliment de la competència sigui clara i es 
pugui detectar si l’alumne coneix els valors ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital i 
comprovar si actua consegüentment. 

Vegeu tot seguit alguns exemples d’indicadors d’avaluació d’aquesta competència en una taula de criteris 
d’avaluació de registre.

Ítems Observacions

Le
ga

lit
at Ús i coneixement de les llicències d’autoria.

S
os

te
n

ib
ili

ta
t Tenir en compte les repercussions derivades  

de les seves accions pel que fa a la sostenibilitat 
digital i planificació de solucions eficaces.

S
eg

u
re

ta
t

Estratègies per preservar la identitat (ús d’avatars, 
gestió de diversos comptes de correu, acceptar 
amistats, etc.).

Ús de sistemes i tècniques de seguretat  
(eliminació de correus, protegir l’ordinador  
amb tallafocs, antiespies i antivirus, etc.).

Id
en

ti
ta

t 
d

ig
it

al

Gestió de la pròpia identitat digital.

Coneixement d’estratègies per a la identificació 
d’identitats pròpies o alienes.
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Representació de les relacions entre les 
dimensions

Instruments i aplicacions

1. Seleccionar, configurar i programar 
dispositius digitals segons les tasques a 
realitzar.

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

3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició 
d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a 
produccions de documents digitals.

Comunicació interpersonal i col·laboració

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

8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant 
eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Tractament de la informació i organització 
dels entorns de treball i aprenentatge

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

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

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

Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

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

10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC 
vinculats a l’ergonomia per a la prevenció  
de riscos.

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 clau de les competències

Continguts clau
Àmbits

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius.

2. Tipus de connexions entre aparells.

3. Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat.

4. Conceptes bàsics del sistema operatiu.

5. Seguretat informàtica.

6. Robòtica i programació.

7. Realitat virtual i augmentada.

8. Sistemes de projecció.

9. Eines d’edició de documents de text, presentacions 
multimèdia i processament de dades numèriques.

10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.

11. Funcionalitats dels navegadors.

12. Cercadors: tipus de cerca i planificació.

13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració.

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

15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, 
comunicacions i publicacions, i en la utilització de la 
informació.

16. Tractament de la informació.

17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments.

18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA). 

19. Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital).

20. Sistemes de comunicació.

21. Normes de cortesia a la xarxa.

22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu.

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

24. Aprenentatge permanent: entorns virtuals 
d’aprenentatge, recursos per a l’aprenentatge formal  
i no formal a la xarxa...

25. Ergonomia: salut física i psíquica.

26. Entorns virtuals segurs.

27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, 
mesures d’estalvi, substitució de dispositius, etc.

28. Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la 
privacitat pública i aliena.
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Competències i nivells de gradació

Competències Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

D
im

en
si

ó 
in

st
ru

m
en

ts
 i 

ap
lic

ac
io

n
s

1. Seleccionar, configurar 
i programar dispositius 
digitals segons les  
tasques a realitzar.

1.1. Seleccionar els 
dispositius digitals  
i utilitzar les seves  
funcionalitats bàsiques 
segons la tasca a  
realitzar.

1.2. Seleccionar 
i configurar els  
dispositius digitals  
i utilitzar-ne les  
funcionalitats bàsiques.

1.3. Seleccionar, 
configurar i programar 
entorns digitals de treball 
tot considerant aspectes 
d’interconnectivitat  
i seguretat.

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

2.1. Elaborar documents 
fent ús de les funcions 
més bàsiques d’edició 
de text, presentacions 
multimèdia, tractament 
de dades numèriques  
i representacions  
gràfiques.

2.2. Elaborar documents 
fent ús de les funcions 
estàndards d’edició 
de text, presentacions 
multimèdia, tractament 
de dades numèriques  
i representacions  
gràfiques.

2.3. Elaborar documents 
complexos, tot utilitzant 
les funcions estàndards  
i altres segons les  
necessitats.

3. Utilitzar les  
aplicacions bàsiques 
d’edició d’imatge  
fixa, so i imatge  
en moviment per  
a produccions de  
documents digitals.

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

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

3.3. Realitzar produccions 
multimèdia a partir de 
materials propis o aliens, 
que combinin elements 
audiovisuals diversos,  
tot aplicant-hi les  
funcions estàndards  
dels programes edició.
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Competències Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3
D

im
en

si
ó 
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ta
m

en
t 

d
e 
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 in

fo
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ac
ió

 i 
or

ga
n

it
za

ci
ó 

d
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s 
en
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s 
d

e 
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al

l i
 a

p
re

n
en

ta
tg

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

4.1. Realitzar cerques 
bàsiques i seleccionar 
informació rellevant  
considerant diverses 
fonts.

4.2. Realitzar cerques 
avançades, valorar 
críticament la informació 
obtinguda per diverses 
fonts i seleccionar-la  
de manera adequada.

4.3. Realitzar cerques 
avançades i dinàmiques 
en diversos contextos, 
valorar críticament la 
informació obtinguda 
per diverses fonts  
i seleccionar-la de  
manera adequada.

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

5.1. Organitzar 
i construir nou  
coneixement tot  
utilitzant instruments 
digitals genèrics.

5.2. Organitzar 
i construir nou  
coneixement tot  
utilitzant instruments 
digitals específics, 
mitjançant les seves 
opcions bàsiques.

5.3. Organitzar 
i construir nou  
coneixement combinant 
diversos instruments 
digitals i emprant 
les opcions bàsiques 
d’instruments específics.

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

6.1. Organitzar i usar, 
de manera pautada, 
un entorn personal 
d’aprenentatge, que 
inclogui el dossier 
personal d’aprenentatge, 
utilitzant aplicacions 
bàsiques de cerca  
i creació, i de  
comunicació.

6.2. Organitzar i usar, 
de manera autònoma, 
un entorn personal 
d’aprenentatge, que 
inclogui el dossier 
personal d’aprenentatge, 
utilitzant aplicacions 
bàsiques de cerca  
i creació i, amb l’ajut  
d’un tutorial, realitzar 
sistemes d’intercanvi  
de comunicació.

6.3. Organitzar, usar 
i configurar, de manera 
autònoma amb criteri 
propi, un entorn  
personal d’aprenentatge, 
que inclogui el dossier 
personal d’aprenentatge, 
utilitzant aplicacions 
avançades de cerca,  
i aplicacions estàndards 
de creació i de sistemes 
d’intercanvi de  
comunicació. 
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Competències Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3
D

im
en
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ó 
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m

u
n
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n
al

  
i c
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·la

bo
ra

ci
ó

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

7.1. Comunicar-se i 
publicar a través dels  
sistemes digitals de 
comunicació més  
habituals.

7.2. Gestionar 
sistemes comunicatius 
interpersonals per  
comunicar-se  
i publicar-hi amb  
criteris d’adequació.

7.3. Organitzar 
i gestionar sistemes 
comunicatius  
interpersonals  
per comunicar-se  
i publicar-hi amb  
criteris d’adequació.

8. Realitzar activitats en 
grup tot utilitzant eines 
i entorns virtuals de 
treball col·laboratiu.

8.1. Participar en 
activitats col·laboratives 
en entorns virtuals 
usant les seves  
funcionalitats  
elementals. 

8.2. Participar 
i desenvolupar  
activitats col·laboratives 
tot seleccionant les  
eines bàsiques més  
convenients en cada 
cas.

8.3. Participar, 
desenvolupar,  
organitzar i gestionar  
un entorn de treball  
col·laboratiu, i 
realitzar-hi activitats 
col·laboratives.

Competències Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

D
im
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ó 
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u
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d
an
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, h
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s,
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d
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t 

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

9.1. Realitzar accions 
de gestió digital fent ús 
de portals de navegació 
lineal on es demanen 
accions simples,  
fer seguiment de la  
informació de forma 
directa i tenir cura dels 
temes relatius a la  
identitat digital. 

9.2. Realitzar accions 
de gestió digital fent ús 
de portals de navegació 
encadenada a partir 
d’accions simples, fer 
seguiment automàtic 
de la informació i tenir 
cura dels temes relatius 
a la identitat digital. 

9.3. Realitzar tot tipus 
d’actuacions de gestió 
digital i utilitzar la 
diversitat de serveis 
d’Internet per  
automatitzar la gestió  
i fer el seguiment  
de la informació.
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Continguts clau Li
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1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius. C

2. Tipus de connexions entre aparells. C

3. Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat. C

4. Conceptes bàsics del sistema operatiu. C

5. Seguretat informàtica. A A A C C A A C

6. Robòtica i programació. C B C

7. Realitat virtual i augmentada. B C B C

8. Sistemes de projecció. B C B

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

10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo. C B B C B C C B

11. Funcionalitats dels navegadors. B B B C B B B B

12. Cercadors: tipus de cerca i planificació. C B B B B B B B

13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració. C C C C C C C C

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

15. Ètica i legalitat en l’ús de programes, comunicacions, etc. B B C B C

16. Tractament de la informació. C C C C C C C C

17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments. C C C C C C C C

18. Entorn personal d’aprenentatge (EPA). C C C C C C C C

19. Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital). C C C C C C C C

20. Sistemes de comunicació. C B B C B B B B

21. Normes de cortesia a la xarxa. C A A A A A A C

22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu. C C C C C C C C

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

24. Aprenentatge permanent. C C C C C C C C

25. Ergonomia: salut física i psíquica. A A A A A A C A

26. Entorns virtuals segurs. A A A A A A A C

27. Sostenibilitat. C C C

28. Identitat digital. B B B B C B B C

Annex 4

Relació entre els continguts clau de l’àmbit 
digital amb els altres àmbits curriculars

Coneixement implícit Aprenentatge per l’ús Estudi i úsBA C 
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Matèries amb què es vincula la proposta 
d’activitat de cada competència

Competència Matèries

1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals 
segons les tasques a realitzar

Llengua i literatura, i TIC (informàtica)

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

Tecnologia, matemàtiques, ciències de la  
naturalesa: física i química

3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, 
so i imatge en moviment per a produccions de documents 
digitals

Ciències socials: geografia i història, educació 
visual i plàstica, música, llengua i literatura, llatí  
i cultura clàssica

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

Projecte de recerca

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

Ciències socials: geografia i història, llengües 
estrangeres i tutoria

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

A determinar pel centre

7. Participar en entorns de comunicació interpersonals 
i publicacions virtuals per compartir informació

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia

8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns 
virtuals de treball col·laboratiu

Tutoria

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

Matemàtiques, ciències de la naturalesa,  
ciències socials: geografia i història, i tutoria

10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats 
a l’ergonomia per a la prevenció de riscos

Educació física i TIC (informàtica)

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

Totes les matèries
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Portals de referència del Departament 
d’Ensenyament

Portal Descripció Adreça URL

XTEC La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) és la 
xarxa telemàtica del Departament d’Ensenyament al servei 
específic del sistema educatiu de Catalunya i ofereix  
els apartats següents: Recursos, Centres, Currículum  
i orientació, Comunitat, Formació, Projectes, Innovació, 
Serveis educatius, Atenció a l’usuari i La meva XTEC.

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

ALEXANDRIA Alexandria és una biblioteca de recursos desenvolupada 
pel Departament d’Ensenyament regida pel principi de 
cooperació que permet pujar alguns tipus de materials 
educatius digitals, com ara cursos Moodle, activitats per a 
PDI, entre d’altres, per facilitar la seva posterior localització 
i intercanvi.

http://alexandria.xtec.cat

ARC (aplicació  
de recursos  
al currículum)

Espai estructurat i organitzat que permet accedir a propostes 
didàctiques vinculades als continguts del currículum i que 
ajuden a avançar en l’exemplificació de les orientacions per 
al desplegament de les competències bàsiques.

http://apliense.xtec.cat/arc

ATENEU Ateneu és l’espai que recull els materials elaborats per a les 
activitats formatives, recursos metodològics i documentals, 
eines per treballar a les aules, tutorials i material autoformatiu.

http://ateneu.xtec.cat/
wikiform/wikiexport/cmd/
tac/cd-alumnat/index

EDU365 L’Edu365 és el portal del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya adreçat a l’alumnat de les escoles 
i instituts del país i les seves famílies, tot i que qualsevol 
usuari pot fer ús dels recursos que hi apareixen.

http://www.edu365.cat

MERLÍ Merlí és el catàleg de recursos educatius digitals i físics  
de l’XTEC 2.0 del Departament d’Ensenyament de la  
Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de proporcionar  
a la comunitat educativa un entorn de catalogació,  
indexació i cerca de materials didàctics.

https://sites.google.
com/a/xtec.cat/merli

XARXA DOCENT 2.0 La Xarxa Docent és una xarxa social de docents i per 
als docents. Els objectius principals d’aquest espai 
d’acompanyament virtual són: 
1. Oferir suport i acompanyament didàctic i pedagògic  
al professorat per a la incorporació de les TAC. 
2. Oferir informació rellevant relacionada amb els aspectes 
docents i de gestió d’aula amb eines TIC i recursos digitals. 
3. Compartir i difondre coneixements i experiències entre 
tots els docents participants. 
4. Crear una comunitat de pràctica orientada  
a l’aprenentatge entre iguals.

http://educat.xtec.cat/

http://alexandria.xtec.cat
http://apliense.xtec.cat/arc
http://www.edu365.cat
https://sites.google.com/a/xtec.cat/merli
https://sites.google.com/a/xtec.cat/merli
http://educat.xtec.cat/
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Accessibilitat Grau en el qual totes les persones poden utilitzar un objecte, visitar un lloc o accedir a 
un servei, independentment de les seves capacitats tècniques o físiques. En informàtica, 
l’accessibilitat inclou ajudes com les tipografies d’alt contrast o de mida gran,  
magnificadors de pantalla, lectors i revisors de pantalla, programes de reconeixement  
de veu, teclats adaptats, i altres dispositius apuntadors i d’entrada d’informació.

L’accessibilitat aplicada al contingut d’Internet es denomina accessibilitat web.  
El World Wide Web Consortium és l’organisme que ha desenvolupat directrius o pautes 
específiques per permetre i assegurar aquest tipus d’accessibilitat.

Aplicació de cura de 
continguts

Aplicació digital que permet filtrar l’abundant informació disponible en la xarxa, reunir-la, 
etiquetar-la i emmagatzemar-la, sota un interès determinat.

Aquest tipus d’aplicacions fomenta, d’una banda, una actitud crítica a l’hora de prendre 
decisions sobre la rellevància de la informació i, de l’altra, com a lector, facilita l’accés  
a informació prèviament seleccionada.

Entre les aplicacions existents podem trobar Scoop.it! (http://www.scoop.it) 
i paper.li (http://paper.li).

Aplicació genèrica Són les aplicacions d’ús extens i susceptibles d’usos diversos, com per exemple  
el processador de textos. 

Aplicació específica En contraposició a les aplicacions genèriques, són les aplicacions destinades a un ús 
molt concret i precís com, per exemple, una aplicació per construir una línia del temps.

Blog Diari digital, generalment personal i ordenat cronològicament, amb la possibilitat  
de ser públic o privat.

En cada article o entrada d’un blog, els lectors poden escriure comentaris (si l’autor  
ho permet) i aquest, al seu torn, donar-los resposta.

Algunes de les plataformes que permeten la creació de blogs són:  
XTECBlocs (http://blocs.xtec.cat), WordPress (http://ca.wordpress.com), 
Blogger (http://www.blogger.com).

Cerca booleana  
i operadors lògics

La cerca booleana porta el nom del matemàtic britànic George Boole (1815-1864), que va 
formular les lleis fonamentals de les operacions lògiques que regeixen els raonaments. 
La naturalesa binària de l’anomenada lògica booleana (veritat/falsedat), la fa adequada  
al sistema binari emprat en els ordinadors i ha esdevingut la base per a molts motors  
i sistemes de cerca.

La cerca booleana es basa en tres operadors lògics: AND, OR i NOT, que corresponen  
al català I, O i NO.

AND: amb aquest operador es troben els resultats que contenen tots els termes utilitzats 
en la cerca. Exemple: escoles AND Girona; amb aquesta cerca trobarem totes les escoles 
de Girona. És la intersecció de dos conjunts.

OR: amb aquest operador es troben els resultats que contenen qualsevol o tots els 
termes utilitzats en la cerca. Exemple: escoles OR Girona; amb aquesta cerca trobarem 
informació del terme escoles i del terme Girona, sense que obligatòriament hi hagi cap 
lligam entre els dos termes. És la unió de dos conjunts.

NOT: amb aquest operador s’exclouen els resultats que segueixen l’operador. Exemple: 
escoles NOT Girona; amb aquesta cerca trobarem informació del terme escoles que no 
incloguin el terme Girona. És la diferència del segon conjunt en relació amb el primer.

http://www.scoop.it
http://paper.li
http://blocs.xtec.cat
http://ca.wordpress.com
http://www.blogger.com
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Codi QR Sistema per registrar informació que consisteix en una matriu de punts, similar al codi  
de barres. Aquesta informació ha d’estar allotjada a Internet.

Per accedir a la informació que conté el codi QR és necessari un dispositiu mòbil  
on s’hagi instal·lat una aplicació per a la lectura del codi.

Competència digital Capacitat d’aplicar coneixements i habilitats per resoldre situacions en diferents entorns 
de la realitat (laboral, educatiu, comunicatiu, lleure i altres) emprant dispositius digitals.

Les competències digitals comporten l’ús responsable, segur i crític de les tecnologies  
de la societat de la informació i d’Internet per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir,  
presentar i intercanviar informació, així com comunicar-se i participar en xarxes 
col·laboratives.

Creative Commons Tipus de llicències, basades en els drets d’autoria, que permeten autoritzar determinats 
usos d’una obra de la qual una persona és autora.

L’autor o autora pot donar llibertat perquè la seva obra sigui reproduïda sempre que se’n  
reconegui l’autoria, establint-ne restriccions sobre l’ús comercial i la possibilitat  
de fer-ne obres derivades o no.

Dossier personal 
d’aprenentatge  
(portafolis digital)

L’article 89 de la Llei d’educació de Catalunya estableix: “El dossier personal 
d’aprenentatge emmagatzema en suport digital i fa accessibles, d’acord amb el que el 
Departament estableixi per reglament, els documents i els objectes digitals que resulten 
de la producció intel·lectual de cada alumne o alumna durant el procés d’aprenentatge, 
des del darrer cicle de l’educació primària fins als ensenyaments postobligatoris.  
El contingut del dossier pot servir d’evidència en el procés d’avaluació.” Serveix per a la 
gestió (classificació i organització) de la informació personal.

Entorn personal 
d’aprenentatge  
(EPA o EPdA) 
PLE en anglès

L’EPA és, en el context escolar i en el nivell d’educació bàsica, un entorn on s’inclou  
el recull d’evidències d’aprenentatge que constitueix el dossier personal d’aprenentatge 
(portafolis digital) i la selecció de les aplicacions i eines digitals que l’alumne utilitza de 
forma habitual per cercar informació, construir coneixement o comunicar-se a la xarxa. 
Els elements que cal integrar en l’entorn personal d’aprenentatge són aplicacions,  
fonts d’informació, recursos, estratègies de gestió del temps i eines de comunicació.  
Els suports digitals per a l’entorn personal d’aprenentatge poden ser webs, blogs, wikis, 
etc.

Entorn virtual 
d’aprenentatge  
(EVA o EVdA) 

És un espai virtual que reuneix diverses aplicacions que faciliten l’organització dels  
continguts digitals, la gestió de l’aprenentatge i la comunicació. També s’anomena  
plataforma educativa.

Etiqueta Paraula clau per organitzar continguts digitals i que permet accedir ràpidament  
als continguts que han estat classificats prèviament.

Una altra accepció d’aquesta paraula és el conjunt de regles de convivència i normes  
de conducta que han de seguir els usuaris d’Internet.

Geolocalització Procés d’incorporar informació sobre la situació geogràfica a imatges, vídeos, arxius 
d’àudio, etc.

Hi ha diferents aplicacions que permeten, a més d’ubicar situacions, descriure el lloc  
on s’ha enregistrat una fotografia o un arxiu d’àudio, planificar recorreguts, establir 
límits, mesurar distàncies, veure una determinada porció de terra amb visió satèl·lit...

Algunes de les aplicacions que permeten geolocalitzar són: Google maps  
(https://maps.google.com), Google earth (http://www.google.com/earth/index.html), 
Woices (http://woices.com) o Panoramio (http://www.panoramio.com).

Hi ha activitats basades en la geolocalització com ara la geocerca (geocaching, 
en anglès).

https://maps.google.com
http://www.google.com/earth/index.html
http://woices.com
http://www.panoramio.com
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Identitat digital Conjunt de dades a l’entorn d’una persona o comunitat generades a partir de la seva 
presència a Internet (perfils que gestiona el mateix usuari, participació en espais diversos 
i difusió que en poden fer tercers).

La identitat digital està relacionada amb temes de visibilitat, de reputació i de gestió de la 
privacitat de dades.

Inclusió digital És el terme utilitzat dins la Unió Europea per anomenar les polítiques relacionades  
amb la consecució d’una societat de la informació inclusiva.

La inclusió digital preveu estratègies per reparar la fractura digital i facilitar l’accés  
a les tecnologies de la informació i la comunicació a tota la societat, incloent-hi les  
persones en desavantatge per raons diferents, com ara l’educació, l’edat, el gènere,  
les discapacitats, l’origen ètnic o el lloc de residència (àrees rurals o regions remotes).

Infografia Eina que ajuda els estudiants a crear representacions visuals de conceptes i fets. Dos 
exemples amb moltes plantilles disponibles són Easel.ly (http://easel.ly/) i Pictochart 
(http://piktochart.com/)

Línia del temps  
(línia cronològica)

Aplicació que permet fer gràfics que representin una línia cronològica d’esdeveniments 
amb la possibilitat d’integrar elements multimèdia que els il·lustrin, com ara vídeos, 
enllaços, imatges, etc.

Algunes aplicacions que trobem a Internet per realitzar línies del temps poden ser  
Dipity (http://www.dipity.com) o Timetoast (http://www.timetoast.com).

Mapa conceptual Els mapes conceptuals tenen el seu origen en el constructivisme, que sosté que 
l’aprenentatge significatiu ocorre quan una persona vincula nous conceptes a altres  
que ja té.

Tècnicament un mapa conceptual és una xarxa de conceptes. En aquesta xarxa, els nodes 
representen els conceptes i els enllaços indiquen les relacions entre els conceptes. 
Algunes aplicacions per fer mapes conceptuals són: Popplet (https://popplet.com/), 
Bubbl.us (https://bubbl.us), Gliffy (http://www.gliffy.com).

Marcador social És una aplicació on l’usuari emmagatzema i organitza mitjançant etiquetes els recursos 
de la xarxa que són del seu interès. Aquest recull es pot fer de forma privada o bé pública 
per compartir-lo amb altres usuaris (etiquetatge social).

Hi ha diverses aplicacions de marcadors socials. Alguns exemples són:  
Delicious (https://delicious.com) i Diigo (https://www.diigo.com).

Manera pautada S’entén que una tasca es realitza de manera pautada quan s’ha realitzat amb ajuda  
externa, com és l’ús d’un tutorial. 

Metacercador Són sistemes de cerca que actuen sobre diferents cercadors de forma simultània  
i presenten la totalitat de respostes obtingudes. És per això que s’utilitzen per a les  
cerques en les quals és interessant obtenir el màxim de recursos disponibles en la xarxa.

Mural digital És una aplicació que permet crear un tauler de notes. En aquest tauler qualsevol  
persona que en conegui l’enllaç pot deixar-hi un missatge, una fotografia, un vídeo,  
un enllaç, etc.

Aquesta aplicació pot afavorir el treball en equip a l’aula com a pàgina col·laborativa  
i també es pot utilitzar com a arxiu personal. És molt útil per recollir opinions  
i comentaris, per fer pluges d’idees...

Una aplicació que permet realitzar murals digitals és Padlet (http://padlet.com). 

Operador lògic Vegeu ‘cerca booleana’.

http://www.dipity.com
http://www.timetoast.com
https://bubbl.us
http://www.gliffy.com
https://delicious.com
https://www.diigo.com
http://padlet.com
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Pla TAC El Pla TAC de centre és un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia  
en el marc de l’autonomia de centre i del projecte educatiu.

En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació amb les TAC, 
se’n defineixen els objectius i s’hi planifiquen les actuacions futures.

Pòster digital És una aplicació que permet simular un pòster analògic i que, atès el seu suport, permet 
incorporar elements digitals com ara vídeos, arxius d’àudio, enllaços, etc.

Glogster (http://www.glogster.com) és una de les aplicacions més utilitzades 
per a la creació de pòsters digitals.

Presentacions Les presentacions digitals, a més dels formats tradicionals, també es poden fer en 
línia. Algunes eines en línia que es poden compartir i amb les quals  es pot treballar 
col·laborativament són Prezi (https://prezi.com/) o Powtoon (http://www.powtoon.
com/home/g/es/).

Propietat intel·lectual Conjunt de drets que corresponen a l’autor/a i a altres titulars (artistes, productors, 
organismes de radiodifusió...) respecte de les obres i prestacions, fruit de la seva creació 
(vegeu ‘Creative Commons’).

Repositori Sistema informàtic on s’emmagatzema la informació d’una organització amb la finalitat 
que els seus membres la puguin compartir. 

Rúbrica La rúbrica és un instrument d’avaluació d’una proposta d’aprenentatge complexa  
a partir d’una taula de doble entrada on s’hi poden identificar tres característiques:

a) els criteris de realització de l’activitat,

b) els criteris d’assoliment de les activitats,

c) les descripcions de cada nivell d’assoliment en funció dels criteris establerts.

La rúbrica permet emmarcar l’activitat i com a instrument d’avaluació compartit, permet 
l’autoregulació de l’estudiant a l’hora de realitzar la tasca.

Tecnologies per a 
l’aprenentatge i el 
coneixement (TAC)

Aquest terme s’aplica a les tecnologies de la informació i la comunicació centrades  
en l’educació. Es tracta de posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge, d’avaluació i d’organització que, de forma quotidiana,  
es desenvolupen al centre educatiu, a l’aula i a l’entorn.

Podem entendre les TAC, doncs, com a l’aprenentatge mediat per les tecnologies de la 
informació i la comunicació (vegeu ‘pla TAC’).

Web 2.0 Aquest concepte apareix per primer cop el 2005 com a evolució del web, on els usuaris 
passen de ser subjectes passius a agents actius quant a l’elaboració i publicació de  
continguts, materials, opinions, etc.

Wiki És un lloc web col·laboratiu, que pot ser editat des del navegador pels usuaris, que 
poden, d’aquesta manera, crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d’una pàgina 
web, de forma interactiva, fàcil i ràpida. Un dels wikis més coneguts és la Viquipèdia.

Xat Comunicació simultània entre diverses persones a través d’Internet.

http://www.glogster.com
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