
DM 28/09/21 
- 10:15h

En aquesta sessió comencem les 
sessions TAC sobre competència 
digital. Les activitats consistiran en anar 
treballant una per una les  competències 
indicades a la graella de mostra. 
Comencem per la 1. Funcionalitats 
bàsiques del seu portàtil: Funcionament 
del Chromebook, posta en marxa, compte 
d'usuari alumne i contrasenya, carpetes, 
tipus de fitxers i continguts (de so, 
d'imatge, de text, de presentació, de 
càlcul...)
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Començar projectant i comentant aquesta 
planificació (a partir d'aquí ja no donem 
fotocòpies, ja que tenen ordinador i podem fer 
accessibles els documents que calguin en PDF 
a través de correu electrònic, Classroom o 
Moodle). Treballarem com el curs passat a partir 
de petits reptes per posar a prova les diferents 
competències. En aquest cas el repte és 
familiaritzar-se amb el propi chromebook, 
personalitzar-lo i fer carpetes per organitzar el 
curs, revisió dels programes que conté i per a 
què serveixen.

DJ 30/09/21 
- 12:30h

2. Tipus de connexions entre aparells. 
Revisió de les connexions, sortides USB i 
altres, coneixement dels possibles 
perifèrics (ratolí extern, impressora, llapis 
USB, connector HDMI...), formes de 
compartir i visionar continguts entre 
usuaris de diferents aparells. Comunicació 
ordinador-mòbil...

Activitats proposades: Compartir 
algun document amb alumnes del 
grup. Enviar algun missatge. 
Passar informació en pendrive.

DM 05/10/21 
- 10:15h

3. Emmagatzematge de dades i còpies 
de seguretat. Formes d'emmagatzemar 
un fitxer i recupera-lo, com i con fer còpies 
de seguretat, diferència entre guardar en 
suport físic i guardar al núvol. Com 
organitzar un sistema de carpetes 
coherent que permeti la localització 
ràpida.

Activitats proposades: Crear varis 
documents de diferents tipus, 
guardar-los en carpetes, fer còpia 
de seguretat i recuperar-los. 
Recuperar fitxers esborrats. 
Practicar en pendrive i en núvol.

DJ 07/10/21 
- 12:30h

4. Conceptes bàsics del sistema 
operatiu. Diferenciar entre sistema 
operatiu i programa. Diferenciar i 
reconèixer un ordinador Windows, Linux i 
Chromebook. Entendre la diferència entre 
maquinari, programari i sistema operatiu. 
Conèixer el nom dels principals sistemes 
operatius disponibles.

Activitats proposades: Explicar la 
funció del sistema operatiu. 
Comparació amb exemple real de 
com fan la mateixa funció 
ordinadors amb sistemes operatius 
diferents. Analitzar avantatges i 
inconvenients.
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DM 12/10/21 
- 10:15h

5. Seguretat informàtica. Prendre 
consciència dels diferents tipus de perills 
d'Internet, saber diferenciar-los i identificar 
exemples de cada tipus. Dominar el 
vocabulari dels perills de la xarxa 
(phishing, sexting etc) i saber relacionar 
com poden afectar negativament a la seva 
vida.

Es pot vincular a l'activitat que ja 
tenim muntada cada any sobre els 
perills d'Internet (Internet Segura), 
a través de tutoria entre iguals 
(monitoratge de 3r ESO format per 
Mosses d'Esquadra)

DJ 14/10/21 
- 12:30h

6. Eines d'edició. Identificar què és un 
paquet ofimàtic, quins són els principals 
programes que el composen i per a què 
serveixen. Diferenciar els de codi lliure i 
de pagament. Saber realitzar una 
presentació amb imatges.

DM 19/10/21 
- 10:15h

Saber realitzar un document de text amb 
paginació i índex.

DJ 21/10/21 
- 12:30h

Saber realitzar un full de càlcul amb 
fórmules.


