
ESTRATÈGIA DIGITAL EMPRADA: SEQÜENCIACIÓ D’ACTIVITATS CURRICULARS, METODOLOGIES I RECURSOS DIGITALS 
CURS 
1r-2n 

“Instruments i aplicacions” METODOLOGIA: Orientativa, planificada i 
dirigida. 

RECURSOS DIGITALS: PC, “ratolí”, 
edu365.cat, canó i aplicacions. 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU 
- Instruments i aplicacions 
 

1, 2, 3 
 
 

 1  Ús motriu del ratolí. 
 2  Ús de portals d’interès. (edu365.cat, genmagic.net...) 
  3 Tractament de les parts de l’ordinador. 
  4 Ús i coneixement del teclat. 

EDUCACIÓ INCLUSIVA: Les activitats  les farem per parelles d’alumnes amb capacitats complementàries. 
ACTIVITATS:  
- Explicació de les parts de l’ordinador: pantalla, teclat, unitat central (torre), ratolí i auriculars. 
- Engegar i apagar l'ordinador (tenir en compte si no és primera o última hora). 
- Diferents activitats al edu365.cat, genmagic.net, xtec.cat i learningbox.com per dominar el ratolí i el teclat 
- Treball de la tecla Intro en diferents activitats, d'aquesta UD i en buscar info (UD 3) escriure webs (UD 2), etc.  
- Treball de les fletxes del cursor, de l'espai, del Shift, esborrar, Intro i dels accents en les activitats que utilitzen text. 

 

CURS 
1r-2n 

“Programes” METODOLOGIA: Orientativa, planificada i 
dirigida. 

RECURSOS DIGITALS: PC, canó 
aplicacions. 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU 
- Instruments i aplicacions 
 

1, 2, 3 
 
 

 1  Ús i coneixement bàsic Word: selecció, copiar, pegar,  
 2  Ús i coneixement bàsic dels navegadors: icona, escriure web... 

EDUCACIÓ INCLUSIVA: Les activitats  les farem per parelles d’alumnes amb capacitats complementàries. 
ACTIVITATS:  
-1r: Paint: Caseta, manipular imatges i Picasso. Word: escriure, projecte UD3, cerca informació(navegador) i copiar un poema. 
-2n: poema el cos, treballs d’animals, rodolí i navegadors (cerca d’informació). 

 

CURS 
1r-2n 

“Tractament de la informació i organització digital” METODOLOGIA: Orientativa, planificada, 
d’identitat segura,perspectiva crítica i 
contrastada. 

RECURSOS DIGITALS: Navegadors, 
app’s web, pissarra digital, PC, Tauleta, 
ofimàtica. 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU 
-Tractament de la informació. 
 
-Hàbits,civisme i identitat digital 
-Col·laboració interpersonal i 
relació. 

4, 5, 6 
 
9, 10 
7, 8 

 1 Cerca d’informació: imatges, webs necessàries... 
 2 Elaboració document fruit de la recerca. 
 3 Coneixement Google Maps: street view, ubicació... 
 4 Conscienciació del contrast de la informació. 

EDUCACIÓ INCLUSIVA: Les activitats  les farem per parelles d’alumnes amb capacitats complementàries. 
ACTIVITATS: 
-  Cercar imatges, seleccionar,copiar i enganxar imatges a documents Word, títols Word Art, viatjar i cercar la seva casa a Googlemaps. 



CURS 
3r-4t 

SISTEMA OPERATIU (WINDOWS XP): 
Teclat, arxius i carpetes. 

METODOLOGIA: Dirigit i directiu acabant amb 
autonomia i autogestió. 

RECURSOS DIGITALS: PC, sistema 
operatiu i xarxa interna (T:) 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU 
- Instruments i aplicacions 
- Hàbits,civisme i identitat digital 

1 
9 

 1  Coneixement del teclat.( Shift, cursors, Alt gr, tabuladors...) 
 2  Creació i modificació d’arxius i carpetes. 
 

EDUCACIÓ INCLUSIVA: Grups de 4 :compartir la informació, diàleg obert i reflexió,ajut personal i cooperació de capacitats. 
ACTIVITATS: 
- Visionar un vídeo i diferents imatges sobre el teclat per conèixer les seves funcions i els components bàsics de l’ordinador.  
- Posar en marxa i tancar l’ordinador de forma segura. 
- Practicar individualment amb el teclat reproduint models donats pel professor/a.  
- Escriure els noms dels components de l’ordinador i els elements que formen part de l’escriptori. 
- Visionar i explicar les icones dels diferents programes i aplicacions que es faran servir al curs. 
- Crear una carpeta pròpia a la unitat T: amb el seu nom. 
- Crear diferents carpetes per trimestre i segons el programa/aplicació que es treballi en cada moment. 
- Canviar el nom d’algunes carpetes creades per veure que poden arreglar una errada ortogràfica. 
- Triar i copiar uns arxius d’imatge i d’altres programes (word,  p.point...) en una carpeta pròpia. 
- Copiar i/o retallar i enganxar carpetes donades a la pròpia carpeta de l’alumne. 
- Suprimir arxius o carpetes que poden dificultar l’organització de la feina o s’han creat erròniament. 

 

CURS 
3r-4t 

“Internet: cerca i tractament de la informació i organització 
dels entorns digitals” 

METODOLOGIA: Orientativa, planificada, 
d’identitat segura,perspectiva crítica i 
contrastada. 

RECURSOS DIGITALS: Navegadors, 
app’s web, pissarra digital, PC, Tauleta, 
ofimàtica. 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU 
- Tractament de la informació i 

organització digital 
- Hàbits,civisme i identitat digital 

4, 5 
 
10 

 1  Planificació de la cerca: paraules clau, cerques bàsiques i processos de millora de la cerca. 
 2  Ús de fonts d’informació digital: enciclopèdies digitals,diccionaris, portals i blocs d’interès... 
 3  Adquisició de criteris de selecció i valoració de la informació. 
 4  Tractament de la informació: organització síntesi, anàlisi... 
 5  Ús d’entorns digitals segurs. 
 6  Llicències d’ús de la informació: tipus de llicències d’ús i respecte als autors. 

EDUCACIÓ INCLUSIVA: Grups de 4:compartir la informació, diàleg obert i reflexió,ajut personal i cooperació de capacitats. 
ACTIVITATS: 
- 5 Qüestionaris de preguntes concretes de diferents tipus (identificar personatges famosos, ubicació de les ciutats on es troben certs monuments, qüestionari 

específic d’Internet, dades d’entrades per anar al cinema, dades, imatges i mapes d’ubicació de l’escola Pau Picasso, buscar i copiar una taula on surti reflectida 
la classificació d’un esport i baixar fotografies...),on l’alumne ha de cercar, contrastar, analitzar i organitzar les respostes.  

- Cerca d’imatges a Internet per poder-les manipular posteriorment amb el programa Paint. 
- (3r) Cercar, analitzar, contrastar, organitzar i desar la informació necessària a Internet sobre el tema dels “Animals Vertebrats” per a la realització posterior d’un 

Power Point. (Treball amb el recolzament del professor/a de l’àrea de coneixement del medi natural de 3r). 
- (4t) Cercar, analitzar, contrastar, organitzar i desar la informació necessària a Internet sobre el tema de l’Univers per a la realització posterior d’un Power Point. 

(Treball interdisciplinari de 4t). 



CURS 
3r-4t 

“Instruments, programes i apps” METODOLOGIA: intuïtiva, dirigida, concreta 
amb activitats creatives i aprenentatge entre 
iguals. 

RECURSOS DIGITALS: Navegadors, 
app’s web,  PC, Tauleta, ofimàtica. 
(Microsoft Word 2007) 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU 
-Instruments i aplicacions 
 
-Tractament de la informació i 
organització digital 
 
- Hàbits,civisme i identitat digital 

1, 2, 3 
 
5 
 
 
9 

 1  Saber entrar, sortir i desar de forma segura les feines a les apps: Paint, Word i Power Point. 
 2  Autonomia de l’ús de  les eines bàsiques i avançades de les apps: Paint, Word i Power Point. 
 3  Eines Paint. Còpia, retall i enganxada d’una imatge o parts d’una imatge  per a la creació d’una nova.  
 4  Fer ús de: eines de fonts, elaboració de tauletes, inserció d’eines pròpies de i disseny del document. 
 5  Tractament de la informació: organització, síntesi, esquematització, anàlisi... 
 6  Fonts d’informació: valoració i selecció. Presentacions multimèdia: creació, format i exposició de 

presentacions. 
EDUCACIÓ INCLUSIVA: Grups de 4:compartir la informació, diàleg obert i reflexió,ajut personal i cooperació de capacitats. 
ACTIVITATS: PAINT, WORD I POWER POINT 
-  Fer dibuixos: lliures, reproduint models, models amb dificultats pròpies de l’app, que requereixen un nivell avançat... 
-  Reproducció d’un model o dibuix on s’utilitzen una gran varietat d’eines. 
-  Fer una targeta de felicitació o invitació on s’hagin de combinar fotografies, text i diferents eines del Paint (aerògraf, paleta de colors, pinzells, lupa, etc.). 
- Escriure el nom de l’alumne diverses vegades canviant successivament les eines de font (tipus i color de font, mida, negreta, cursiva, majúscules, subratllat, etc.). 
- Reproduir el text “El cim de l’Everest” fent servir les eines de paràgraf del programa Word (alineació centrada i justificada, ús de vinyetes i ombrejat dels 

paràgrafs, espai entre línies...). 
- Reproduir les eines de paràgraf i de font del text instructiu “Fideus a la cassola” intentant mantenir els criteris establerts al model (vinyetes i numeració, mida i 

tipus de font, espai entre línies, alineació de cada paràgraf...). 
- Donar el format de font i paràgraf adequat a un text determinat (poesia de Sant Jordi, contes, notícies de diari, treballs interdisciplinaris amb l’aplicació 

PowerPoint...). 
- Reproduir en una taula l’horari de la classe fent servir les diferents eines de taula (inserció de fileres i columnes, amplada de les cel·les, etc.) i adaptar-li després 

les fonts més adequades (mida, color...) 
- Seleccionar les paraules, versos i/o estrofes necessaris d’un poema (“El reino al revés”) i, copiar-les o retallar-les per enganxar-les en una còpia incompleta del 

poema. 
- Seleccionar, copiar i enganxar al Word un text estret d’Internet. 
- Ordenar un text que es troba desordenat per paràgrafs (“El ruc i el gel”). 
- Visionar arxius i presentacions PowerPoint on es mostren les diferents eines que dóna l’aplicació i que el/la professor/a anirà explicant. (3r els vertebrats, 4t els 

planetes) 
- Lectura del dossier PowerPoint on s’explica, reforçant amb exemples visuals, totes les eines que es faran servir: fons de dispositives, text i títols, imatges o 

il·lustracions, transicions i animacions de diapositives. 
 

- Realització d’un PowerPoint de prova on s’aniran incloent totes les eines que s’expliquen al dossier: incloure diapositives en blanc, títols, text i imatges; fer 
diferents tipus de fons de diapositives, aplicar transicions entre les diferents diapositives i animacions als diferents elements, etc. 

- Elaboració d’un PowerPoint treballat de manera interdisciplinària amb l’àrea de coneixement del medi: 
 3r:  PowerPoint sobre el tema dels animals vertebrats. 
 4t:  PowerPoint sobre el tema de l’univers i/o altres temes relacionats amb l’astronomia.  

- Exposició a la classe del PowerPoint elaborat. 
 



CURS 
5è-6è  

“Projectes i més projectes” METODOLOGIA: Orientativa, planificada, 
d’identitat segura,cooperativa, perspectiva crí-
tica i contrastada amb autonomia i autogestió. 

RECURSOS DIGITALS: Tauleta, 
minibook, PC, app’s web, app’s, 
ofimàtica, Lego Wedo, Lego Technics. 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU 
-Instruments i aplicacions 
 
-Hàbits,civisme i identitat digital 
 
-Col·laboració interpersonal i 
relació. 

1, 2, 3 
 
9, 10 
 
7, 8 

 1  Creació i edició de vídeo amb seguretat digital (Moviemaker). 
 2  Ús fluït del correu electrònic Gmail dels pares/mares. Identificació i coneixement dels riscos digitals. 
 3  Coneixement i ús d’enginyeria mecànica bàsica per fer projectes robòtics (Lego Technics, Wedo 1,2/ 2.0). 
 4  Programació per Blocs: Code.org, Scratch i Lego Wedo 1.2 i 2.0. 
 5  Coneixement, disseny i impressió 3D (Creativity Ender-3) 
 6  Enregistraments i compartició de vídeos explicatius dels projectes (Dropbox). 
 7  Coneixement de les diferents plataformes digitals (Youtube, LEGO, Code.org) per poder visualitzar, 

compartir i tenir una visió crítica de tutorials d’aprenentatge i exemples digitals. 
EDUCACIÓ INCLUSIVA: Treball cooperatiu per projectes: grups de 4 on cadascú té un càrrec i responsabilitats. Cada capacitat competencial és bona per col·laborar 
compartir, decidir, elaborar, aprendre i ensenyar els projectes necessaris per a que cada alumne desenvolupi les seves capacitats amb la major potencialitat possible. 
ACTIVITATS: 
MOVIEMAKER(1r Trimestre): 
- 5è Regal de Nadal: Elaborar i editar un vídeo amb imatges i música favorita dels seus familiars per a Nadal. 
- 6è Personal: Elaborar i editar un vídeo amb imatges captades per l’alumne. Tema triat per l’alumne per les seva motivació (gossos, cotxes, videojocs) 
GMAIL (el compte de Google es dóna prèviament d’alta pels familiars i sempre en el mateix format ex.: vicentpicasso2018@gmail.com) (Al llarg del curs) 
- Fer un bon ús del compte. 
- Aprendre tot el funcionament de l’app web per mitjà enviar,rebre, compartir i organitzar correus, documents i arxius. 
- Modificar perfil. Ensenyar que mai s’ha de posar imatges seves i explicar els perills d’identitat digital. 
- Conèixer i distingir el correu Brossa o maliciós.  
CONSTRUIR LEGO TECHNICS, LEGO WEDO 1.2 i WEDO 2.0: 
- 5è TECHNICS i WEDO 1.2 (2n  i 3r trimestre): 
- Conèixer i ensenyar els diferents elements fonamentals per fer construccions mecàniques/industrials bàsiques (engranatges, politges, lleves, eixos, rodes, motor...).  
- Construcció de màquines senzilles per mitjà de guies i tutorials acabant en projectes oberts. 
- Construcció robòtica per mitjà de guies i tutorials. Acabant en projectes robòtics oberts, funcionals i amb reptes proposats pel mestre. 
- Enregistrament d’un vídeo explicatiu amb una tauleta per part del grup; explicant com s’ha realitzat la construcció amb el coneixement de les peces fonamentals. 
- 6è WEDO 2.0 (Al llarg del curs) 
- Construcció robòtica per mitjà de guies i tutorials digitals a Youtube i altres plataformes. Acabant en projectes robòtics oberts, funcionals i reptes proposats pel 
mestre. La diferència és el moviment: aquest equip robòtic va per mitjà de Bluetooth (connexió inalàmbrica), això vol dir la introducció de la “Roda” al món robòtic. 
- Enregistrament d’un vídeo explicatiu amb una tauleta per part del grup; explicant com s’ha realitzat la construcció amb el coneixement de les peces fonamentals. 
- Upload fet per mitjà de l’app Dropbox a la tauleta. 
- Download per mitjà de l’app Dropbox al PC. 
PROGRAMAR CODE.ORG, SCRATCH i WEDO 1.2 i 2.0: 
CODE.ORG (només 5è) (1r trimestre) 
- Crear un compte a la web code.org amb l’usuari Google creat pels familiars. 
- Visualitzar petits tutorials d’aprenentatge on aprenen de forma intuïtiva a programar per blocs. 
- Fer diferents activitats de programació proposades per la web amb diferents nivells de dificultat i pensats pel seu món actual. (Angrybirds,Frozen,Mindcraft...) 
- Control senzill de programació per blocs de l’activitat proposada per code.org ”d’Angrybirds.” 



SCRATCH (5è) (2n i 3r trimestre): 
- Sortida motivadora al BDN LAB de Badalona. On realitzaran la primera sessió de programació robòtica des d’un centre professional. 
- Crear un compte a la web Scratch amb l’usuari Google creat pels familiar i fer-ne un bon ús. 
- Realitzar programacions senzilles d’aprenentatge per mitjà d’una guia digital (primers passos Scratch). 
- Visualitzar tutorials d’aprenentatge d’Scratch per Youtube on aprenen els primers passos de la programació d’un laberint. 
- Programació d’un videojoc senzill amb la temàtica “Laberint” 
SCRATCH (6è) (al llarg de curs): 
- Crear i programar un videojoc amb temàtica lliure on cada trimestre es farà una pantalla, així que serà un projecte individual compartit al llarg del curs. Fent servir 
recursos web, col·laboració intragrupal i intergrupal de coneixements i aprenentatges adquirits al llarg dels dos cursos del cicle. 
- Visualitzar tutorials d’aprenentatge on expliquin com realitzar les programacions necessàries per desenvolupar el seus projectes. 
- Presentació optativa d’un projecte de programació d’un videojoc de les “Festes de maig de Badalona”. Projectat a la FAÇANA DELS FORJADORS (Ajuntament). 
LEGO WEDO 1.2 (només 5è) (2n i 3r trimestre): 
- Exercicis d’aprenentatge de programació per blocs per mitjà d’una guia digital de l’app Lego Wedo 1.2.. 
- Programació de diferents robots construïts prèviament. 
- Enregistrament d’un vídeo explicatiu amb una tauleta per part del grup; on s’expliqui com s’ha realitzat la programació. 
LEGO WEDO 2.0 (només 6è) (al llarg del curs): 
- Exercicis d’aprenentatge de programació per blocs per mitjà d’una guia digital de l’app Lego Wedo 2.0. 
- Programació de diferents robots construïts prèviament. 
- Enregistrament d’un vídeo explicatiu amb una tauleta per part del grup; on s’expliqui com s’ha realitzat la programació. 
DISSENY I IMPRESSIÓ 3D (2n i 3r trimestre) 
- Sortida motivant al BDN LAB de Badalona; on dissenyaran un clauer en 3D que desprès s’imprimirà en una impressora 3D professional. 
- Crear un compte a la web Tinkercad amb l’usuari Google creat pels familiars i fer-ne un bon ús. 
- Exercicis d’aprenentatges de disseny 3D per mitjà d’una guia digital a la plataforma Tinkercad. 
- Visualitzar tutorials a Youtube de dissenys 3D a la plataforma Tinkercad. 
- Comparar, veure i compartir altres dissenys dins la plataforma Tinkercad. 
- Dissenyar un  projecte 3D individual compartit on sols poden fer servir figures geomètriques. 
- Triar críticament i per consens el projecte a presentar per imprimir per part del grup. 
- Traspassar el disseny a un llenguatge d’impressió (Creativity Ender-3) per mitjà del programa Ultimate Cura. 
- Imprimir el disseny triat pel grup. 

  

CURS 
5è-6è 

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ 
DIGITAL 

METODOLOGIA: Orientativa, planificada, 
dirigida i cooperativa. 

RECURSOS DIGITALS: PC, pendrive, 
Gmail, Scratch i Tinkercad. 

DIMENSIONS COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAU 
- Tractament de la informació i 
organització dels entorns de 
treball i aprenentatge. 

4, 5, 6 
 

 1 Cerca, contrast i selecció de la informació necessària per poder desenvolupar el projecte; amb una 
visió crítica per adquirir nous coneixements d’aprenentatge (Youtube, Scratch, Softcatalà i Tinkercad). 

 2  Organització digital dels treballs i els aprenentatges (pendrive, Code.org, Scratch i Tinkercad). 
EDUCACIÓ INCLUSIVA: Grups cooperatius de 4 :compartir la informació, diàleg obert i reflexió,ajut personal i cooperació de capacitats. 
ACTIVITATS (al llarg del curs): 
-  Cercar, contrastar, seleccionar i relacionar la informació en les diferents plataformes d’aprenentatge digital a Youtube, Scratch, Softcatà, Tinkercad o qualsevol 

necessària en un futur pròxim. 
-  Organitzar digitalment segons el trimestre i les app’s requerides per mitjà del pendrive. 
-  Organitzar digitalment els projectes elaborats individualment en els seus comptes de: Scratch, Code.org (només 5è) i Tinkercad (només 6è). 



 


