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TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓTRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
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COMPETÈNCIA DIGITALCOMPETÈNCIA DIGITAL

ELS MITJANS, LES 
EINES, ELS SUPORTS       

         SÓN DIGITALS !!



  

ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUESESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES

... ESTEM EN CONSTRUCCIÓ !!

TREBALL PER 
PROJECTES

WEB 
QUEST

TREBALL 
COL·LABORATIU

EN XARXA
ELS ELS 

BLOCSBLOCS



  

ELS BLOCS COM A EINA DE COMUNICACIÓ I DE ELS BLOCS COM A EINA DE COMUNICACIÓ I DE 
DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETENCIA DIGITALDESENVOLUPAMENT DE LA COMPETENCIA DIGITAL

Els blocs a l’escola:

1. Bloc de notícies. Està integrat a la pàgina principal del web de 
l’escola

2. Blocs de les classes. Cada grup disposa d’un bloc (blocs.xtec) per 
desenvolupar activitats tant d’alumnes com d’altres dirigides pels 
mestres

3. Blocs d’alumnes. A Cicle Superior, l’alumnat disposa d’un bloc 
personal (wordpress.org) on publiquen els diferents treballs 
personals.



  

BLOC DE NOTÍCIESBLOC DE NOTÍCIES
L’espai web del que disposa cada centre ha de tenir un canal de 
comunicació dinàmic, atractiu i de caràcter col·laboratiu que reflecteixi la 
actualitat de la vida de l’escola.



  

BLOCS DE LES CLASSESBLOCS DE LES CLASSES
Notícies i informacions pròpies de la classes (sortides, excursions, 
fotos...)

Agenda d’activitats curriculars per fer a casa (deures, treballs 
específics...)

Proposta d’activitats curriculars per estudiar, repassar, fer a casa...

Visualitzacions de reportatges en video o audio que ajuden a introduir 
o complementar un tema treballat a classe

Enquestes

Resolució de problemes, enigmes...



  

ACTIVITATS FETES PELS ALUMNES ALS BLOCS DE LES ACTIVITATS FETES PELS ALUMNES ALS BLOCS DE LES 
CLASSESCLASSES

Noticiari quinzenal en video (TV escola)

Noticiari setmanal en audio (Radio)

 Entrades setmanals dels “diari de la classe”

Registre de les dades meteorològiques de la classe

Entrevistes a persones de la comunitat educativa (pares, mares, 
mestres, exalumnes, ...

Publicació de texts lliures, o dirigits ( expressió escrita, narracions, 
poemes...)

Escenificacions filmades pels mateixos alumnes o mestres.



  

Exemples blocs de les classesExemples blocs de les classes



  

BLOCS DELS ALUMNES
Tot l’alumnat de Cicle Superior disposa d’un bloc personal allotjat a 
wordpress.org.

L’objectiu principal és:

Posar en pràctica totes les destreses i habilitats adquirides de la 
competència digital i publicar els resultats dins d’un medi dinàmic, 
actual i motivador.

Exemples d’activitats publicades als blocs:

Principals eines ofimàtiques

Tractament de la imatge digital

Cerca i tractament de la informació

Producció audio-visual

Integració de recursos web 2.0



  

http://ca.wordpress.com/

Blocs dels alumnesBlocs dels alumnes



  



  

Processador de textProcessador de text



  

Treball amb taulesTreball amb taules



  

Presentacions Power PointPresentacions Power Point



  

Disseny de cartellsDisseny de cartells



  

Tractament de la imatgeTractament de la imatge



  

Tractament de la imatgeTractament de la imatge



  

Animacions GIFAnimacions GIF



  

Animacions GIFAnimacions GIF

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=mgali6ea16.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fmgali6ea16.files.wordpress.com%2F2009%2F12%2Fnadal1.gif&sref=http%3A%2F%2Fmgali6ea16.wordpress.com%2F
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=mgali6ea21.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fmgali6ea21.files.wordpress.com%2F2009%2F12%2Fnadal21.gif&sref=http%3A%2F%2Fmgali6ea21.wordpress.com%2Fpage%2F2%2F


  



  

  Cerca d’informacióCerca d’informació



  

  Cerca d’informacióCerca d’informació



  

Producció audiovisualProducció audiovisual



  

Producció audiovisualProducció audiovisual



  

Integració recursos web 2.0Integració recursos web 2.0



  

Integració recursos web 2.0Integració recursos web 2.0



  



  

INDICADORS DE RIQUESA COMPETENCIAL 
EN EL DISSENY DE LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I 
APRENENTATGE
(C. en el tractament de la informació i competència digital) 

•L’activitat implica que l’alumnat ha de cercar, registrar i processar 
diferent tipus d’informació.

•S’utilitzen eines TIC per tal de resoldre els diferents passos en el 
tractament de la informació.

•Es contempla l’ús de tècniques i estratègies de tractament de la 
informació segons els suports i tipus de fonts.

•L’activitat ha de fer reflexionar i raonar a l’alumnat sobre l’actitud crítica i 
responsable  que cal tenir davant de tota la informació a la qual es té 
accés.

•Implica la comunicació dels coneixements i processos emprant les 
noves tecnologies.



  

Activitat: “EL MEU BLOC”
Autoavaluació : Sé explicar 

com es fa 
Sé fer-ho 
sense 
ajuda

Necessito 
ajuda per 
fer-ho

Encara no 
ho entenc

Edito entrades de text.

Edito entrades amb fotografies

Edito entrades amb videos

Escric comentaris al bloc de companys/es

Sé on buscar informació concreta: escrita i audiovisual

Sé escriure textos utilitzant un processador de textos: 
Word

Sé fer presentacions amb Power Point

Sé modificar una imatge amb un editor de imatges

Sé realitzar les accions per obrir, treballar i guardar 
correctament el document.

Sé fer una taula a partir de dades concretes

Sé publicar arxius de so al bloc.

Sé quines mesures de seguretat haig de seguir quan 
navego per internet, xatejo o treballo amb el correu 
electrònic.

Conec webs i programes que són útils per millorar 
l’aprenentatge.

Utilitzo amb responsabilitat i respecte el correu 
electrònic, les entrades i els comentaris al bloc... 
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