


•Estratègia Europea 2020 (ET-2020), que ha 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. 

•Llei d’Educació de Catalunya (LEC) 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.

•Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar i procés  general de 
desplegament de les competències bàsiques i la seva vinculació al currículum.

•Decret 89/2009, de 9 juny, pel qual es regula l’acredi-tació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

•Conclusions de la XXII Jornada de reflexió del Consell Escolar de Ca-talunya 
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.

















Com a fil conductor per a la presentació de les Competències Bàsiques en 
l’àmbit digital, es pot utilitzar la següent infografia. 

A la part inferior hi ha dos codis QR que enllacen amb els documents de primària 
i secundària, i a la base, l’adreça xtec on s’aniran presentant les accions 
referides a les competènciesa aquesta competència.





Quan la tecnologia digital entra a les aules, s’obren 3 escenaris d’aprenentatge:     
-Aprendre DE la tecnologia
-Aprendre SOBRE la tecnologia 
-Aprendre AMB la tecnologia

Les competències digitals de l’alumnat descriuen aprenentatges SOBRE i AMB la 
tecnologia digital  (color vermell)

Per il·lustrar aquets tres escenaris, en les imatges següents se’ls mostra en tres 
activitats on intervé, en totes elles, l’entorn de la Viquipèdia. 



• La lectura d’un article de la viquipèdia és un exemple de l’aprendre DE la 
tecnologia digital



• L’escriptura d’un article de la viquipèdia és un exemple de l’aprendre 
SOBRE la tecnologia digital, donat que intervé coneixement de codi 
HTML



• La confecció d’un mapa conceptual del conceptes clau d’un article de la 
viquipèdia, és un exemples d’aprendre AMB la tecnologia



• Els documents de les competències digitals de primària i de secundària 
han compartit la mateixa estructura pel que fa a les dimensions i les 
competències,  i el mateix enfocament metodològic. 

• La lectura dels dos documents, independentment de l’interès específic 
d’una etapa o d’una altra, enriqueix la mirada global de les competències 
en l’àmbit digital



• Aquestes són, de manera simplificada, les dimensions de la competència 
de l’àmbit digital i les competències associades a cadascuna d’aquestes 
dimensions.

• La competència número 9, ciutadania i gestió digital, escrita de color verd, és la 
única competència diferenciada entre ambdós documents ja que la gestió digital 
no és una competència present en el document de primària



• Per tal de mostrar el teixit de relacions que s’estableix entre les diferents 
dimensions, es poden agrupar les dimensions referides a l’aprendre AMB per la 
seva vinculació al concepte més tradicional de la creació de coneixement 
(cercar, construir coneixement, configuració d’un entorn personal 
d’aprenentatge, comunicació i col·laboració)



• A aquestes dues dimensions d’aprendre AMB , els hi dóna suport instrumental  la 
dimensió que fa referència a l’aprendre SOBRE, tot i que per ella mateixa també 
planteja espais de desenvolupament que li són propis. 



• La darrera dimensió, de caràcter eminentment actitudinal i de participació 
ciutadana manté interseccions amb totes les altres competències del 
document



• Totes les competències comparteixen una estructura comuna, present també en 
la resta de Competències Bàsiques de la mateixa col·lecció



• L’estructura de les competències consta de tres parts: 
1. Una primera part on s’exposa l’abast conceptual de la 

competència, la gradació del seu assoliment i els continguts clau que ha 
redactat l’equip encarregat per a la redacció del document. 

2. Una segona part amb les orientacions metodològiques que 
permetin el seu assoliment a l’aula de la competència amb algunes propostes 
d’activitats.

3. Les orientacions per a l’avaluació on es despleguen els tres 
nivells d’assoliment de la competència i una proposta d’activitat  avaluada amb 
els corresponents criteris d’assoliment 





• En les activitats avaluades de cada competència hi són representades 
totes les matèries del currículum de secundària amb la finalitat de deixar 
constància de la transversalitat de les competències en l’àmbit digital.

• No obstant, val a dir que les activitats, amb petites modificacions, poden 
vincular-se a qualsevol altra matèria del currículum





• L’enfocament metodològic vol fer visible, de manera abreujada, el patró 
que s’ha seguit en el document a l’hora de redactar les orientacions 
metodològiques i les activitats









• Al llarg de l’exposició d’una de les activitats del document, es fixarà l’atenció 
en tres aspectes:

1. Descripció de l’activitat representada pel requadre (tal i com es troba en el 
document, amb una primera part formada per a la contextualització i una 
segona part per a la demanda concreta que se li fa a l’alumne, escrita en 
segona persona del singular i en format negreta).

2. Relació de les accions amb d’altres competències, representada per les 
icones presents a la resta de competències.

3. Aspectes metodològics destecables.





• Vinculació a de la proposta a les matèries del currículum i contextualització de 
l’activitat. 



• Les activitats que es despleguen en aquesta presentació són les 
emmarcades en la imatge



• Pel tal de contextualitzar el discurs en un fris cronològic digital, l’alumne 
haurà d’entrar al cercador. En aquesta acció es desplegaran conceptes 
clau que pertanyen a la competència 4 que tracta abastament continguts 
sobre la cerca a Internet.

• Pel que fa als conceptes que pertanyen a l’enfocament metodològic, 
considerar les enormes possibilitats de la cerca a Internet i la importància 
de la competència referida a la cerca per a l’aprenentatge al llarg de la 
vida 



• Un cop seleccionada i tractada la informació, caldrà elaborar el fris cronològic. 
• En cas que per a la contextualització del discurs es vulgui fer en una aplicació 

específica de fris cronològic, caldrà tenir en compte aspectes que pertanyen a la 
competència que tracta els temes de identitat digital ( competència núm. 11), 
sobretot pel que fa a les dades personal que són estrictament necessàries donar 
a l’hora d’inscriure’ns en una aplicació, etc. 



• A la imatge hi ha una captura de pantalla d’un exemple de fris cronològic, i les 
icones que relacionen aquesta activitat amb d’altres competències.

• Pel que fa a l’enfocament metodològic, destacar:
1. L’aprenentatge personalitzat, donat que cada fris serà elaborat a criteri de 

cada alumne;
2. En tot lloc i moment, donat que aquesta activitat es pot realitzar en el context 

de l’aula o fora.
3. Pel que fa al valor afegit que suposa una activitat com aquesta destacar la 

possibilitat de recuperar els productes digitals i enriquir-los en la mesura 
que es consideri necessari;

4. Pel que fa a l’aprenentatge no formal, tenir en compte que l’alumne hi pot 
abocar en les aplicacions, àmbits d’interès personals relacionats amb 
l’aprenentatge no formal. 





• L’activitat del fòrum està especialment vinculada a la competència que versa 
sobre Identitat i etiqueta digital ( núm 11) ja que cal que en un entorn tancat com 
és el cas d’un fòrum, els alumnes han de saber quines accions han de realitzar i 
quines no, com ara, transferir opinions alienes fora de l’àmbit acordat. 

1. Aprofitar la característica dels entorn digitals referida a en tot lloc i moment que 
permet la reflexió de les opinions en el debat, així com la participació d’aquell 
alumnat que en entorns orals queden en un segon pla.

2. Pel que fa al valor afegit considerar la possibilitat de treballar sobre les 
evidències del discurs.

3. En un fòrum es un exemple d’aprenentatge entre iguals 





• Pòster digital com a activitat de cloenda, destacar:

1. L’aprenentatge personalitzat, donat que cada fris serà elaborat a criteri de cada 
alumne;

2. I pel que fa al valor afegir, observar com les edicions digitals que fàcilment 
poden ser mostrades més enllà del binomi docent alumne, poden fer emergir en 
l’alumnat aspectes vinculats en el propi aprenentatge  




























