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Orientacions per a la realització dels projectes CO MPETIC del curs 
2014-2015 
 
El procediment d’avaluació i certificació  dels ensenyaments de competència 
digital a l’educació d’adults COMPETIC queda recollit en la Resolució 
ENS/924/2014, de 23 d’abril (DOGC núm. 6614, de 2.5.2014). 
 
A l’inici de curs, els docents han d’informar a l’alumnat del procés d’avaluació del 
COMPETIC, les característiques de l’avaluació contínua i del projecte, els criteris 
d’avaluació i les dates de realització. Per superar el curs COMPETIC, caldrà que 
l’alumnat superi tant l’avaluació contínua com el projecte del curs. 
 
Durant el mes d’abril de 2015, el Departament d’Ensenyament posarà a disposició 
dels centres els projectes elaborats, les dates i la durada dels quals queda 
establerta en la Resolució ENS/924/2014, de 23 d’abril. Aquests projectes es podran 
portar a terme amb qualsevol tipus de programari. 
 
El Departament elaborarà els diferents projectes atenent als indicadors relacionats 
en aquest document per a un tema concret, amb les indicacions per facilitar-ne la 
realització i una rúbrica que indicarà de què serà avaluat l’alumnat i com es farà 
aquesta avaluació. 
 
El centres, si ho consideren oportú, podran  modificar el tema i els procediments 
de realització de cada projecte  però respectant-ne la totalitat dels indicadors que 
s’hi estableixen. 
 
Per tal de facilitar a l’alumnat l’explicació de com s’ha realitzat el projecte, es 
facilitarà una plantilla per a cada projecte, que inclourà una rúbrica d’autoavaluació. 
 
El Departament facilitarà una còpia d’un curs de Moodle  amb la totalitat dels 
projectes, per a aquells centres que el vulguin utilitzar per recollir els projectes del 
seu alumnat i avaluar-los. 
 
El centre ha de planificar el temps de desenvolupament dels projectes tenint en 
compte que la realització consta de dues parts:  
 

● Planificació, disseny i selecció dels continguts 
● Realització i explicació del procés que s’ha seguit 
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La fase de planificació, disseny i selecció dels continguts no comptabilitzarà en el 
temps de realització del projecte i l’alumnat haurà de conèixer el projecte concret 
amb antelació per poder-lo preparar a partir de les orientacions i indicacions donades 
pel docent en funció de cada projecte. 
 
Els projectes de COMPETIC inicial, COMPETIC 1 i COMPETIC 2 es faran a final del 
curs . L’avaluació es fa globalment de totes les competències del curs i correspon a 
un únic projecte per a cadascun dels tres cursos. En el cas de COMPETIC 1, també 
se certifiquen els coneixements de les tres competències de COMPETIC inicial, per 
això en aquest projecte s’avaluen 6 competències. 
 
En el cas de COMPETIC 3, com que les competències d’aquest nivell s’avaluen 
individualment, els centres que ho considerin adequat, podran fer el projecte en 
finalitzar cadascuna de les diferents competències. Els centres que optin per aquesta 
modalitat i en el cas d’aquelles competències que s’avaluïn abans que s’hagin 
publicat els projectes del curs 2014-2015 (abril 2015), hauran d’utilitzar els projectes 
del curs 2013-2014, respectant-ne tots els indicadors d’avaluació i mantenint el 
mateix tema o modificant-lo si ho creuen oportú. El centre haurà de trametre el 
projecte que aplicaran al Departament d’Ensenyament, a través del referent territorial 
corresponent de l’educació d’adults, 15 dies abans de la realització. 
 
Un  cop acabat el projecte, l’alumnat podrà cancel·lar lliurement aquelles eines i 
serveis que hagi emprat per als diferents projectes i que no desitgi continuar 
utilitzant-les, ja que les evidències que les sap utilitzar hauran quedat recollides en el 
projecte que el centre guarda. 
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Indicadors dels projectes COMPETIC 

 
 

COMPETIC inicial 

 

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

● Identifica els conceptes bàsics de les TIC i utilitza les principals eines 

que es basen en les TIC (mòbils, ordinadors). 

● Reconeix els principals tipus de tecnologia de connectivitat i les seves 

característiques bàsiques. 

● Identifica els components principals d’un ordinador, les seves funcions 

i empra els perifèrics principals. 

● Està familiaritzat amb els conceptes de maquinari i del programari i 

identifica la diferència entre tipus de programari pel que fa a les 

llicències i al tipus de generació i distribució. 

● Reconeix el concepte de xarxa i la possibilitat de compartir recursos 

en xarxa amb altres equips. 

● Utilitza els principals dispositius d’emmagatzematge per gravar 

informació. 

● Utilitza els escriptoris en línia i l’emmagatzematge en núvol. 

● Identifica els tipus bàsics de programari, les seves funcions i les 

funcions bàsiques d’un sistema operatiu. 

● Organitza l’escriptori, accedeix a les aplicacions, treballa amb les 

finestres i les icones i organitza fitxers. 
 
C3. Navegació i comunicació en el món digital 

● Accedeix a un web per consultar i descarregar informació. 

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

● Utilitza un calendari electrònic compartit senzill. 
 
C4. Tractament de la informació escrita 

● Crea, desa i edita documents de text. 

● Dóna format bàsic de paràgraf i lletra. 

● Realitza la verificació ortogràfica. 

● Configura les pàgines i els dóna format. 

● Insereix imatges en un document. 

● Edita textos col·laboratius i en línia.  

● Imprimeix un document de text. 
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COMPETIC 1 

 
Recull les tres competències pròpies més les tres del COMPETIC inicial. 
 
C1. Cultura, participació i civisme digital 

● Identifica quins serveis i recursos es poden obtenir a través d’Internet 

i la resta de les TIC, i de quina manera poden ser útils per a la vida 

quotidiana. 

● Cerca  i descarrega recursos genèrics i en formats diversos. 

● Fa gestions senzilles per Internet, tipus consulta, compra i 

 participació en un fòrum. 

● Reconeix els principals mitjans d’identificació electrònica i n’utilitza 

els més bàsics. 

● Distingeix quines són les principals eines col·laboratives i d’intercanvi 

d’informació i les seves utilitats. 

● Utilitza les xarxes socials per comunicar-se i compartir informació. 

● Aplica els hàbits bàsics per a la salut, ergonomia i respecte 

mediambiental en l’ús d’un ordinador o dispositiu. 

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

● Identifica els conceptes bàsics de les TIC i utilitza les principals eines 

que es basen en les TIC (mòbils, ordinadors). 

● Reconeix els principals tipus de tecnologia de connectivitat i les seves 

característiques bàsiques. 

● Identifica els components principals d’un ordinador, les seves funcions 

i empra els perifèrics principals. 

● Està familiaritzat amb els conceptes de maquinari i del programari i 

identifica la diferència entre tipus de programari pel que fa a les 

llicències i al tipus de generació i distribució. 

● Reconeix el concepte de xarxa i la possibilitat de compartir recursos 

en xarxa amb altres equips. 

● Utilitza els principals dispositius d’emmagatzematge per gravar 

informació. 

● Utilitza els escriptoris en línia i l’emmagatzematge en núvol. 

● Identifica els tipus bàsics de programari, les seves funcions i les 

funcions bàsiques d’un sistema operatiu. 

● Organitza l’escriptori, accedeix a les aplicacions, treballa amb les 

finestres i les icones i organitza fitxers. 
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C3. Navegació i comunicació en el món digital 

● Accedeix a un web per consultar i descarregar informació. 

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

● Utilitza un calendari electrònic compartit senzill. 
 
C4. Tractament de la informació escrita 

● Crea, desa i edita documents de text. 

● Dóna format bàsic de paràgraf i lletra. 

● Realitza la verificació ortogràfica. 

● Configura les pàgines i els dóna format. 

● Insereix imatges en un document. 

● Edita textos col·laboratius i en línia.   

● Imprimeix un document de text. 
 
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment 

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

● Traspassa imatges digitals entre diferents dispositius (càmera digital, 

ordinador, escàner, etc.). 

● Utilitza diferents dispositius per captar imatges: escàner, mòbil i 

càmera i en coneix la configuració bàsica. 

● Emmagatzema i imprimeix imatges digitals fixes. 

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

● Utilitza un programa d’edició d’àudio per crear produccions pròpies. 

● Coneix espais web des d’on podem visualitzar vídeos. 

● Coneix els principals formats de vídeo. 

● Desa i reprodueix fitxers de vídeo.  

● Enregistra so en un CD o DVD. 
 
C6. Tractament de la informació numèrica  

● Crea un full de càlcul utilitzant els formats més bàsics. 

● Crea gràfiques per representar la informació numèrica.  

● Genera fórmules senzilles en un full de càlcul. 

● Presenta i interpreta la informació numèrica.  

● Crea, desa, edita, dóna format bàsic, introdueix informació numèrica i 

imprimeix un document de càlcul, amb programari instal·lat i amb 

programari en línia. 
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COMPETIC 2 

 

C1. Cultura, participació i civisme digital 

● Identifica de manera àmplia la tipologia de serveis per a la vida 

quotidiana que es pot obtenir a través d’Internet i la resta de les TIC. 

● Consulta informació i localitza i descarrega recursos diversos. 

● Puja arxius a un servidor d’emmagatzematge.  

● Fa transaccions de tipus complex: sol·licituds de feina, tràmits 

administratius, operacions bancàries...  

● Utilitza el comerç electrònic. 

● Utilitza les diverses mesures de protecció per fer gestions en línia. 

● Utilitza aplicacions de realitat augmentada. 

● Empra les principals eines col·laboratives i d’intercanvi d’informació i 

les seves utilitats. 

● Utilitza de forma àmplia les diferents xarxes socials, per comunicar-se 

i compartir informació. 

● Utilitza les mesures adequades per garantir la privadesa i seguretat de 

la informació. 

● Identifica i respecta la legislació referent als drets fonamentals i els 

drets i deures dels consumidors en el comerç electrònic, com també 

la legislació referent a la propietat intel·lectual.  

● Coneix el concepte de dades obertes. 
 
C2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu  

● Utilitza eines portables (reproductors d’àudio i vídeo, mòbil, llapis 

USB). 

● Identifica els tipus de tecnologia de connectivitat, les seves 

característiques, diferències i utilitat. 

● Configura un ordinador personal per a un funcionament eficaç.  

● Instal·la i configura un element perifèric. 

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

● Traspassa i recupera informació des de diferents dispositius. 

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

● Utilitza elements i funcions d’usuari avançat del sistema operatiu i 

personalitza els menús, les barres i l’escriptori. 

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

● Fa còpies de seguretat de fitxers propis. 

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

● Gestiona i comprimeix fitxers quan és necessari. 
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● Comprova si l’ordinador compleix els requisits mínims per al bon 

funcionament d’una aplicació. 
 
C3. Navegació, cerca i comunicació en el món digital 

● Cerca  informació i recursos a Internet en diferents formats i a partir 

de diferents criteris de cerca. 

● Emmagatzema la informació i els recursos aconseguits (en format 

text, imatge, àudio i vídeo) a partir de la cerca realitzada. 

● Fa comunicacions asíncrones i síncrones de manera adequada a partir 

de les aplicacions corresponents. 

● Crea, utilitza i manté espais web, blogs... 

● Utilitza les diverses funcionalitats d’un calendari electrònic 

compartit. 

● Empra aplicacions que permeten la telefonia de veu IP (VoIP). 
 
C4: Tractament de la informació escrita 

● Configura i dóna un format adequat a un document usant de manera 

eficaç les principals utilitats d’un processador de textos (format de 

text: autoformat, lletra capital, paràgrafs, vinyetes, esquemes 

numerats, còpia de format i salt de pàgina; format avançat de 

paràgraf: interlineat, espai entre paràgrafs, control de línies vídues i 

orfes; les columnes; tabulacions i sagnats). 

● Crea documents amb correcció ortogràfica i gramatical, utilitzant la 

cerca i substitució de paraules. 

● Elabora un document emprant una plantilla de document i en genera.

  
● Fa una combinació de correu. 

● Integra elements gràfics, taules, imatges, formes i elements 

multimèdia en els documents de text.  

● Crea i comparteix documents de text col·laboratius i en línia.  

● Configura i dóna un format adequat a un document de text 

col·laboratiu i en línia. 
 
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

  
● Traspassa informació gràfica i sonora entre dispositius. 

● Empra programari per fer canvis de format. 

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

● Modifica imatges digitals fixes. 
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● Emmagatzema i reprodueix fitxers de so amb aplicacions de 

l’ordinador. 

● Edita de manera bàsica un fitxer d’àudio pel que fa a la freqüència, la 

taxa de bits i la durada. 

● Canvia els formats sonors.  

● Accedeix a espais d’Internet que permeten la reproducció de 

contingut en format de vídeo i àudio. 

● Configura un vídeo per ser visualitzat des d’Internet. 

● Utilitza programari per accedir a informació visual, sonora o gràfica 

d’un CD o DVD. 
 
C6. Tractament de la informació numèrica 

● Crea i edita un full de càlcul per obtenir un document final 

determinat utilitzant diferents estils i formats, canviant les dades de 

forma automàtica, utilitzant sèries de dades.  

● Utilitza eines per omplir cel·les amb fórmules automàtiques i empra 

l’assistent de funcions 

● Utilitza diferents criteris d’ordenació i consulta de dades.  

● Copia, elimina i mou fulls sencers. 

● Amaga mostrar, amagar i protegir continguts.  

● Trasllada a representació gràfica els components d’un full de càlcul, 

utilitzant-ne diferents tipologies. 

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

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

● Crea,  desa, edita, dóna format, introdueix informació numèrica i 

imprimeix un document de càlcul, amb programari instal·lat i amb 

programari en línia, de forma àgil i eficaç. 

 
C7. Tractament de les dades 

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

● Introdueix dades en una base ja existent. 

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

● Crea formularis senzills a partir de l’assistent. 

● Genera informes a partir de taules o consultes de la base de dades 

amb l’ajut de l’assistent. 
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C8. Presentació de continguts 

● Crea, desa, edita i dóna format a una presentació utilitzant, si cal, 

assistents i plantilles predefinides. 

● Insereix objectes ja existents: taules, gràfics, fulls de càlcul, 

fotografies. 

● Empra autoformes i utilitats de dibuix.  

● Selecciona el format més adequat per a la impressió de la 

presentació.  

● Selecciona el mode més adequat de visualització. 

● Introdueix contingut en una presentació col·laborativa i en línia.  

● Crea i comparteix presentacions en línia.  
 
 

COMPETIC 3 

 
C4. Tractament de la informació escrita 

● Configura i dóna un format adequat a un document usant de manera 

eficaç utilitats avançades i formats personalitzats. 

● Treballa amb estils, de caràcter, paràgraf, pàgina, llista i marc. 

● Crea plantilles, índexs, formularis. 

● Fa servir eines que faciliten el treball col·laboratiu sobre un 

document, instal·lat o en línia. 

● Fa una combinació avançada de correu. 

● Treballa amb macros. 

● Treballa sobre elements inserits en el document: fulls de càlcul, 

imatges. En modifica el format. 

● Crea enllaços, interns i externs. 

● Protegeix el document o parts d’aquest document.  

● Comparteix documents. 
 
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment 

● Converteix imatges fixes en diferents formats gràfics. 

● Empra eines avançades d’un editor d’imatges, filtres, capes... 

● Comprèn el concepte de dibuix vectorial i en crea de senzills. 

● Captura un vídeo d’un dispositiu extern, càmera, mòbil...  

● Edita un vídeo retallant, modificant, ordenant fotogrames, etc.  

● Aplica efectes d’àudio a un vídeo. 

● Afegeix text sobreimprès a una pista de vídeo. 

● Comparteix i edita vídeos en línia. 

● Crea i grava vídeos en un CD o DVD. 
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● Edita so gravant, modificant, introduint efectes, mesclant, etc.  

● Treballa amb diferents pistes de so. 

● Empra efectes de transició de so i imatge.  

● Converteix el so en diferents formats. 
 
C6. Tractament de la informació numèrica 

● Edita un full de càlcul emprant formats avançats. 

● Utilitza la validació de dades.  

● Treballa amb rangs o intervals de dades.  

● Crea i personalitza gràfics de diferents nivells de complexitat. 

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

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

● Treballa i comparteix fulls de càlcul en línia.   

● Entén  el concepte d’escenari i l’utilitza. 

● Utilitza funcions complexes de text, de base de dades i de subtotals.  

● Utilitza funcions complexes: les funcions lògiques, les condicionals, 

les estadístiques, les financeres, les de full de càlcul i les 

tridimensionals. 

● Utilitza les opcions avançades de cerca i filtres de dades.  

● Treballa amb taules dinàmiques.  

● Utilitza macros en els fulls de càlcul. 

● Empra eines de protecció del document i cel·les.  

● Importa i exporta dades en diferents formats. 
 
C7. Tractament de les dades 

● Crea una base de dades sense l’ús de l’assistent. 

● Utilitza diferents tipologies de dades. 

● Utilitza diferents taules i les relaciona utilitzant clau primària i clau 

forana. 

● Modifica el disseny d’una taula i aplica diferents tipologies de camps 

disponibles. 

● Utilitza els formats avançats per millorar la qualitat i fiabilitat de la 

informació registrada i, per tant, de la base de dades en general. 

● Fa consultes de tipus avançat i consultes resum en una base de dades. 

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

● Genera informes estàtics o dinàmics a partir de taules o consultes de 

la base de dades. 

● Imprimeix informes, formularis i registres.  

● Combina informació entre el processador de text i el programa de 

tractament.  
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C8. Presentació de continguts 

● Configura i dóna un format adequat a una presentació. 

● Genera plantilles. 

● Insereix notes per a l’orador/a. 

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

● Insereix filtres d’àudio i vídeo. 

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

● Introdueix animacions i efectes de presentació. 

● Utilitza opcions avançades d’ortografia i gramàtica. 

● Treballa, executa i desa macros. 

● Treball amb botons d’accions. 

● Converteix la presentació en format web i la puja a Internet. 

● Crea presentacions de diapositives en línia i les comparteix. 
 


