
Situació d’aprenentatge matèria ESO

Matèria Recursos digitals (1r ESO)

Títol/Pregunta Què puc fer amb el meu chromebook?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

4. Fer servir les eines informàtiques a l’abast per crear i
editar continguts digitals de diferent naturalesa,
treballant de forma autònoma o col·laborativa, per
aplicar-les a la construcció de coneixements i donar
suport a l’aprenentatge a àmbits diversos.

3. Expressar, comunicar i difondre idees i continguts
amb un llenguatge inclusiu i no sexista, utilitzant eines
de comunicació i publicació simples per gestionar de
forma responsable la seva presència a la xarxa.

2. Valorar i preveure els riscos per a la salut i la
seguretat dels dispositius i les dades personals,
identificant les principals amenaces per tal de saber
fer-ne un ús segur, saludable i legal.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

4.1. Crear i editar continguts digitals de manera
individual o col·lectiva, seleccionant les eines més
apropiades de manera creativa.
4.2. Fer servir programari propi d’àmbits diversos de
forma autònoma, aprofitant els avantatges que
proporcionen aquestes eines per aprofundir en el
coneixement de les diferents matèries.

3.1. Interactuar en espais virtuals de comunicació i
plataformes d'aprenentatge col·laboratiu, adaptant-se a
diferents audiències amb una actitud participativa i
respectuosa.

2.2. Configurar i actualitzar contrasenyes, sistemes
operatius i antivirus de manera periòdica en els
diferents dispositius digitals d'ús habitual.
2.4. Reconèixer els bons hàbits d'ús dels dispositius
digitals als àmbits educatiu, laboral i de l'entreteniment,
adoptant conductes que evitin problemes per a la salut
personal com el sedentarisme i les addiccions.

Sabers bàsics:

A. Digitalització de l’entorn personal d’aprenentatge:
- Sistemes de comunicació. Gestió avançada i organització del correu electrònic. Crear i gestionar videotrucades.
- Intercanvi d’arxius i emmagatzematge en el núvol. Organització en carpetes i unitats compartides.
- Treball col·laboratiu. Configuració dels permisos d’accés.
- Aules virtuals. Ús de les aplicacions pròpies de l’entorn personal d’aprenentatge (processador de text, full de càlcul, formularis...).
- Estratègies i recursos per al treball col·laboratiu en línia eficient. Aplicacions per prendre notes, fer llistes i organitzar tasques.
B. Edició i creació de continguts.
- Mapes conceptuals i esquemes.
- Programari específic pel tractament dels sabers bàsics d’altres matèries (calculadores gràfiques, mapes interactius, aplicacions web diverses...).
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- Creació de continguts amb formats originals (còmics, animacions...).

Context/contextos: Escolar x Social Personal x Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

L’alumnat comença primer d’ESO i tenen per primera vegada el chromebook, que ha de durar tota l’etapa de secundària obligatòria. S’han de familiaritzar
amb el seu chromebook, aprendre a fer-ne un bon ús i a treure’n el màxim profit.

Instruccions i materials:

Material: chromebook.
Farem feina de manera individual i en grup de 4 persones.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Què puc fer amb el meu chromebook? (15 sessions → 30 hores)

TASCA 1 (individual) (1 sessió) CA: 2.2 / 4.1 / 4.2
Coneixem i configuram el chromebook. → Aprendre què és el chromebook i les principals característiques d’un ordinador. En aquesta guia hi ha
recursos per aprendre què fan les diferents coses del teclat.

Configuració del correu electrònic. → Aprendre què és el correu electrònic, configurar la signatura al final de correu, gestionar les etiquetes,
explicar les parts del correu (no tant el format però explicar el destinatari, assumpte…) Activitat: Fer una guia on els alumnes configurin el
correu (o passa a passa amb el projector) i fer que els alumnes s’enviin un correu entre ells i posin en còpia a la professora? o pugin una
captura de pantalla al classroom.
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TASCA 2 (Individual) (1 sessió) CA: 2.2 / 3.1 / 4.1 / 4.2
Gestionar el Drive. → Aprendre què és el Drive i que servirà com a eina bàsica de treball. Els alumnes han de configurar el drive:

1. Fer carpeta que posi 1r ESO
2. Fer una carpeta per cada assignatura i que posin un color a cada carpeta
3. Aprendre a descarregar un arxiu d’internet al chromebook i pujar-ho a la carpeta.
4. Aprendre a eliminar un arxiu i a saber recuperar-ho de la paperera.
5. Aprendre a compartir una carpeta amb els companys.

Per una altra banda ensenyar la carpeta que es crea al drive del classroom.

TASCA 3 (Individual) (4 sessions) CA: 3.1 / 4.1 / 4.2

Documents i presentacions de google. → Aprendre com crear un document i una presentació des del drive i des del classroom.
1a part: Crear un document. Els alumnes hauran de crear un document des de la carpeta de google drive o des del classroom. La tasca
l’hauran de pujar al final de l’activitat.

Els alumnes hauran d’identificar les diferents parts del document (títol, on es troba el document, com compartir amb el document amb els
companys… i la barra d’eines). Els alumnes hauran de copiar a l’ordinador un text que veuran projectat a la pissarra amb especificacions
concretes.
Títol:
Tìtol en el document amb Títol 1 i posar un subtítol.
Grandària de la lletra Arial 12, Nunito 14, Roboto, Calibri…
Text normal
Text Justificat,  a la dreta, a l’esquerra i  centrat. Exemple:

jfhfhgfhgf
chcfxdzdz

bfhgfhgfhgf
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cgbfdgfdff

Posar negreta, itàlics, i subratllat.
Canviar de color a la lletra i subratllar amb el color de marcatge
Fer una llista amb números

1. exemple
2. exemple
3. exemple

i amb altres marcatges:
● exemple
● exemple

○ exemple

Aprendre a inserir una taula

Aprendre a modificar la capçalera i el peu del document.

2a part: Aprendre a crear una presentació. Els alumnes hauran de crear una presentació des de la carpeta de google drive o des del classroom.
La tasca l’hauran de pujar al final de l’activitat.

Especificacions:
La presentació ha de tenir 4 diapositives:
Diapositiva 1: Ha de tenir el títol, el vostre nom i la vostra classe.
Diapositiva 2: Ha de tenir títol i cos. Heu de posar el següent text tal i com es mostra en l’exemple.
Diapositiva 3: Ha de tenir títol i dues columnes. Heu de posar el següent text tal i com es mostra en l’exemple.
Diapositiva 4: Només ha de tenir el títol.

3a part: Aprendre a treballar de forma conjunta.
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En aquesta activitat els alumnes han de crear una presentació i per grups de 4 persones l’hauran de presentar a la resta de la classe.
La presentació ha de tenir com a títol: Presentació grup X.
Cada component del grup ha de crear una diapositiva on surti:

- El seu nom
- De quin curs és
- On va néixer
- Quin és el seu menjar preferit
- Quin és el seu color preferit
- Quin és el seu esport preferit
- Què li agradaria ser quan sigui gran

La presentació l’haurà de penjar una sola persona al classroom però la resta ha d’enviar un missatge on digui quin és el seu grup, qui el formen
i qui l’ha penjat.

TASCA 4 (Individual)  (4 sessions) CA: 4.1 / 4.2

Aprendre quina és la diferència entre mapa conceptual i esquema.
Mapes conceptuals. Aprendre què és un mapa conceptual i quines eines podem utilitzar per crear-ne un.

CmapCloud. Els alumnes hauran de copiar el mapa que se’ls mostra de model i podran afegir modificacions.
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Exemple:

Aprendre què és un esquema i, utilitzant la mateixa temàtica anterior, fer un esquema amb un document de google.

Aprendre a utilitzar LucidChart. El mateix mapa conceptual que han après a fer amb Cmap Cloud l’han de fer amb l’aplicació LucidChart.

TASCA 5 (Individual)  (1 sessions) CA: 2.4 / 3.1 / 4.1 / 4.2

Google Keep. → Aprendre que és una eina de recordatori on posar notes i fer llistes.

Els alumnes hauran de crear diferents notes amb diferents característiques.

Padlet. Les dones inventores al llarg del temps.

TASCA 6 (Grupal)  (4 sessions) CA: 2.4 / 3.1 / 4.1 / 4.2
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Altres aplicacions. → Els alumnes hauran de cercar informació sobre altres aplicacions que serveixen com a eina alternativa a les eines
presentades.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Durant la realització de les diferents tasques la professora anirà passant entre els alumnes per a que puguin demanar dubtes de forma activa
durant la classe.

Les activitats s'avaluen a través d’una rúbrica a la qual els alumnes tindran accés per saber què se’ls està avaluant en tot moment i poder fer
les modificacions oportunes per ajustar-se als criteris que se’ls demana.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

No hi ha un procediment d’avaluació final, l’avaluació és de forma contínua i la nota final s’obté de les qualificacions de totes les activitats de la
situació d’aprenentatge.

S’enten que amb la SA creada i avaluada de forma contínua s’aconsegueix que l’alumant assoleix el coneixement.

Al llarg del curs es realitzaran 3 SA i la qualificació de les competències específiques s'obtindrà a partir de les ponderacions dels criteris
d’avaluació de les dues SA.


