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EINES DIGITALS a l’ESO i al BATX

L’alumnat d’ESO disposa d’una tauleta o un Chromebook i l’alumnat de BATX d’un portàtil per a dur a terme les

tasques educatives més habituals amb eines digitals, tal com preveu el Pla d’Educació Digital de Catalunya.

En alguns casos, caldrà descarregar una aplicació des de Google Play o instal·lar una extensió de Chrome. En altres

casos, els recursos són en línia. En tots els casos, l’alumnat els podrà utilitzar si es registra amb usuari i

contrasenya i si la família i/o l’alumnat ha signat el document d’autorització de recursos digitals corresponent.

L’usuari amb el qual l’alumnat es registra ha de ser sempre el seu usuari @insmonturiol.cat. La contrasenya,

evidentment, la decidirà cada alumne/a individualment.

També s’usen eines digitals que no requereixen inscripció amb credencials ni creació de comptes d’usuari. En

aquests casos l’accés es fa a través d’un codi genèric que el professorat proporciona a l’alumnat.

Tot seguit, trobareu un llistat amb les eines previstes per al curs 2021/22 relacionades amb la competència digital

que es pretén desenvolupar amb cada eina:

COMPETÈNCIA DIGITAL

Dimensió instruments i aplicacions
Competència 1: Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar
Nivells d’assoliment:

1. Resol i construeix, de manera pautada, problemes de l'àmbit cientificotecnològic i  seqüències lògiques associades a
la programació i  el pensament computacional.

2. Resol i construeix, de manera autònoma, problemes senzills  de l'àmbit cientificotecnològic i  problemes que
comportin  l’ús de seqüències lògiques associades a la programació i  el pensament computacional.

3. Resol i construeix, de manera autònoma, problemes de complexitat diversa  de l'àmbit cientificotecnològic i
problemes  que comportin l’ús de seqüències lògiques associades a la programació i  el pensament computacional.

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

Utilització d’entorns de
programació

Llenguatge de programació per
blocs en línia. Scratch i Scratch for
Arduino.

Tecnologies / tots

Llenguatge de programació per
blocs  en línia. CODE.org

Tecnologies / tots

Llenguatge de programació
Snap4Arduino

Tecnologies / tots

Llenguatge de programació,
mblock.

Tecnologies / tots

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-educacio-digital/
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Llenguatge de programació.
Arduino blocks

Tecnologies / tots

Llenguatge de programació.
Arduino IDE

Tecnologies / tots

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

Programació APPs en línia App inventor Tecnologies / tots

Ús  de simuladors en línia
per resoldre problemes
cientificotecnològics.

Simuladors en línia Tecnologies / tots

Tinkercad Tecnologies / tots

Competència 2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de

dades numèriques per a la producció de documents digitals
Nivells d’assoliment:

4. Produir documents senzills d’edició de textos, de tractament de dades numèriques o presentacions multimèdia.

5. Produir, amb ajut de pautes, documents que combinin text, imatges, dades numèriques, representacions gràfiques,

enllaços i altres elements multimèdia.

6. Produir, de manera autònoma, documents que combinin text, imatges, dades numèriques, representacions gràfiques,

enllaços i altres elements multimèdia.

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

Edició de textos Documents de Google (amb
complement MathType)

Totes / tots

Lector de pdf de Google Totes / tots

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

Tractament de dades
numèriques /
estadístiques

Fulls de càlcul de Google Totes / tots
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Formularis de Google Totes / tots

Geogebra Matemàtiques, dibuix /
tots

Thatquiz Matemàtiques / tots

Wiris Matemàtiques / tots

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

Presentacions multimèdia
/ pòsters / infografies /
pàgines web

Presentacions de Google Totes / tots

Sites de Google Totes / tots

Canva
https://www.canva.com/

Totes / tots

Genially
https://genial.ly/education/

Totes / tots

Quizizz (barreja entre presentació
ppt i Kahoot)
https://quizizz.com/

Dibuix / ESO

Competència 3:  Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a

produccions de documents digitals
Nivells d’assoliment:

1. Utilitzar, de manera pautada, programes de dibuix i editors d’imatge, de vídeo i d’àudio per realitzar produccions

senzilles.

2. Utilitzar, de manera autònoma, programes de dibuix i editors d’imatge, de vídeo i d’àudio per realitzar produccions

senzilles.

3. Utilitzar, de manera autònoma, programes de dibuix i editors d’imatge, de vídeo i d’àudio i els combina entre si en

https://www.canva.com/
https://genial.ly/education/
https://quizizz.com/
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una creació multimèdia.

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

Edició d’imatge fixa Floorplanner Dibuix / tots

Sketch guru Dibuix / tots

Sculp + Dibuix / tots

Sweet Home 3D Tecnologies / tots

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

Edició d’imatge en
moviment

Powerdirector Totes / tots

Kinemaster Totes / tots

Stop Motion Studio Dibuix/ tots

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

Edició de so i creació
musical

Soundtrap
https://www.soundtrap.com/

Música 1r/ 3r ESO

Noteflight
https://www.noteflight.com/

Música 1r/ 3r ESO

Walk band Música 1r/ 3r ESO
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Music Maker Jam Música 1r/ 3r ESO

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i

aprenentatge

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar,
tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
Nivells d’assoliment:

1. Realitzar cerques bàsiques i seleccionar informació rellevant considerant diverses fonts.

2. Realitzar cerques avançades, valorar críticament la informació obtinguda per diverses fonts i seleccionar-la de

manera adequada.

3. Realitzar cerques avançades i dinàmiques en diversos contextos, valorar críticament la informació obtinguda per

diverses fonts i seleccionar-la de manera adequada.

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

Tipus de cerca i
planificació

Google Chrome Totes / tots

Google Scholar
https://scholar.google.com/

Totes / Batxillerat

Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la

informació amb el suport d’aplicacions digitals
Nivells d’assoliment:

1. Organitzar i construir nou coneixement tot utilitzant instruments digitals genèrics.

2. Organitzar i construir nou coneixement tot utilitzant instruments digitals específics, mitjançant les seves opcions

bàsiques.

3. Organitzar i construir nou coneixement combinant diversos instruments digitals i emprant les opcions estàndards

d’instruments específics.

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

Construcció de
coneixement: vídeos
interactius

edPuzzle Totes / a partir de 3ESO

https://scholar.google.com/
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Construcció de
coneixement: mapes
mentals

Mindmup 2.0 (integrat a
Google)
https://drive.mindmup.com/

Totes / tots

Construcció de
coneixement: diagrames
i organitzadors gràfics

Creately
https://creately.com/

Totes / a partir de 4ESO

Competència 6: Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals

per desenvolupar-se en la societat del coneixement
Nivells d’assoliment:

1. Organitzar i gestionar, de manera pautada, el dossier personal d’aprenentatge en la plataforma utilitzada, així com

tenir un recull de les aplicacions més utilitzades.

2. Organitzar i gestionar, de manera autònoma, el dossier personal d’aprenentatge en la plataforma utilitzada, així com

tenir un recull organitzat de les aplicacions més utilitzades.

3. Construir un EPA que incorpori el dossier personal d’aprenentatge i la selecció organitzada d’aplicacions més

utilitzades.

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

Entorn de treball
col·laboratiu

Moodle Totes / a partir de 2n ESO

Classroom de Google Totes / tots

Drive de Google Totes / tots

Edmodo Castellà / 2n ESO

Plataformes digitals
relacionades amb els
llibres digitals

Macmillan Workbook Digital
Anglès / 1r i 2n ESO

Blinklearning - OUP Workbook
Digital

Anglès / 3r i 4rt ESO

Burlington Digital Anglès / Batxillerat

https://drive.mindmup.com/
https://creately.com/
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aCasals llibre digital Llatí / 4rt ESO i Batxillerat

Construïm.Ed. Cruïlla. llibre digital Matemàtiques / tots

App SM Aprenentatge Matemàtiques / tots

Innovamat (web i app) Matemàtiques / 1r ESO

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració

Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per

compartir informació
Nivells d’assoliment:

1. Utilitzar, de manera guiada, les eines i aplicacions digitals de comunicació i publicació. Utilitzar correctament les

normes de cortesia.

2. Utilitzar, de manera autònoma, les aplicacions i eines digitals establertes de comunicació i publicació.

3. Seleccionar i utilitzar en cada cas les aplicacions digitals de comunicació i publicació més adients.

Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu
Nivells d’assoliment:

1. Participar en activitats col·laboratives en entorns digitals en les seves funcionalitats més senzilles.

2. De manera pautada, seleccionar i utilitzar l’aplicació digital col·laborativa més adient a la tasca a realitzar en les

seves funcionalitats més habituals.

3. Seleccionar i utilitzar l’aplicació digital col·laborativa més adient a la tasca a realitzar en les seves funcionalitats més

habituals.

Tasca a realitzar Eina Icona Matèria / curs

comunicar-se virtualment Correu de Google Totes / tots

Meet de Google Totes / tots

Fòrums i xats de Moodle Totes / a partir de 2n ESO
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Fòrums i xats de Classroom Totes / tots

Vídeos col·laboratius a Flipgrid
https://info.flipgrid.com/

Totes / tots

interactuar a través de
pissarres digitals online

Google Jamboard Totes / tots

Classflow (aplicació online de les
PDI Promethean)

Totes / tots

OpenBoard (programari lliure)
https://openboard.ch/index.en.
html

Totes / tots

Altres eines participatives i col·laboratives online que NO requereixen registre amb usuari i

contrasenya. L’accés es fa a través d’un codi genèric facilitat pel professorat.

Kahoot!
https://kahoot.it/

Totes / tots

Sonòmetre app (Google Play Store) 3r ESO

Answergarden:
https://answergarden.ch/

Totes / tots

Mentimeter:
https://www.menti.com/

Totes / tots

CamScanner  PDF scanner (Google
Play Store) (tot i que no cal
registrar-se sí que demana dades
personals com el correu electrònic
per enviar els PDF / Imatges)

Dibuix / tots

https://info.flipgrid.com/
https://openboard.ch/index.en.html
https://openboard.ch/index.en.html
https://kahoot.it/
https://answergarden.ch/
https://www.menti.com/

