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Guió de la sessió

 El què, el perquè i el com de la Competència 
digital

 De les TIC a les TAC: Continguts i 
metodologies per l'escola del s. XXI 



Evolució del currículum: 
Llei d’Instrucció Pública 1857 (Llei Moyano)

Currículum = Matèries 
Contingut = Fets

Curso elemental de Geografia
Daniel Zamacois



Llei 14/1970 (Llei General d’Educació)

• Currículum
– Programa d’estudis,
– orientacions 

pedagògiques,
– mètodes didàctics.

• Contingut 
– + comprensiu que 

memorístic
– Emfasi en aprendre a 

aprendre
– Introducció de les 

tècniques audiovisuals.

Ficha de trabajo: Los planetas

Calcula cuánto tarda la luz del sol para llegar a los 
distintos planetas y anota los resultados en la tabla



Currículum LOGSE (1990)

• Introducció de la noció 
de currículum: El què, el 
com, el quan i el perquè.

• Objectius
• Continguts: 

– Conceptuals,
– Procedimentals,
– Actitudinals i axiològics.

• Criteris d’avaluació



Currículum LOE (2006)

• Competències bàsiques
• Objectius
• Continguts
• Criteris d’avaluació
• Mètodes pedagògics

Celestia: Planetari interatiu



Evolució del currículum

Programa
Orientacions

LGE 1970

Objectius
Continguts

(Fets, Conceptes
Procediments

Actituds i Valors)
Criteris avaluació

LOGSE 1990

Competències bàsiques
Objectius

Continguts
Criteris d’avaluació

Mètodes pedagògics

LOE 2006



Concepte de Competència bàsica

 Competència: Integració de sabers (coneixements, habilitats i 
actituds) per afrontar situacions complexes en contextos 
determinats. 

 Competències bàsiques: Aquelles que totes les persones 
precisen per la seva realització i desenvolupament personal, la 
ciutadania activa, la inclusió social i l’ocupació. 



Productivitat
(FER)   

Coneixements
(SABER)

Habilitats
(SABER FER)

Capacitats +
    Aptituds

Trets de
personalitat

Motivació
(QUÈ FER)
Actituds 

(SABER ESTAR)

Competencies ocupacionals (McClelland)



Pilars de l’Educació (1996)

 Aprendre a ser
 Aprendre a conèixer
 Aprendre a fer
 Aprendre a conviure



Les competències clau de DeSeCo (2002)

Definició i Selecció de Competències (DeSeCo)
http://www.deseco.admin.ch 

Definición y Selección de Competencias 



COMPETENCIES CLAU per a l’aprenentatge permanent

1. Comunicació en la llengua materna; 
2. Comunicació en llengües estrangeres; 
3. Competència matemàtica, en ciències i en tecnologia; 
4. Competència digital; 
5. Aprendre a aprendre;
6. Competències socials i crítiques; 
7. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor;
8. Consciència i expressió culturals. 

Recomanació del Parlament Europeu i del Consell de la UE. 2006



Competències per al s. XXI de Tony Wagner

2. Resolució de problemes i pensament crític
3. Col·laboració en xarxa i capacitat de lideratge
4. Agilitat i adaptabilitat
5. Iniciativa i esperit emprenedor
6. Comunicació oral i escrita
7. Cerca i anàlisis de la informació
8. Curiositat i imaginació 



Les Competències bàsiques (Decrets currículum)



Tipologies i finalitats de les competències



20%

20%80%

80%

CausesCauses ResultatsResultats

El per què de les Competències bàsiques: el 
Teorema de Pareto



Cada cop generem més informació

Escriptura

Paper
Impremta

Telèfon

Informàtica

Web

http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/

El 90% de la informació és en format digital



Definició de Competència digital

 La Competència digital es desenvolupa en la cerca, captació, selecció, registre i 
processament de la informació, amb l'ús de tècniques i estratègies diverses segons la font 
i els suports que s'utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

 Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i 
sonor) i de les seves pautes de decodificació i transferència, així com l'aplicació en distintes 
situacions i contextos del coneixement dels diferents tipus d'informació, les seves fonts, 
possibilitats i localització, i dels llenguatges i suports més freqüents en què sol expressar-se 
aquest coneixement.

 Transformar la informació en coneixement exigeix el domini de les destreses relacionades 
amb el raonament per organitzar-la, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer 
inferències i deduccions de distint nivell de complexitat; en definitiva, comprendre-la i 
integrar-la en els esquemes previs de coneixement.

 Significa, així mateix, comunicar la informació i els coneixements adquirits emprant, de manera 
creativa, recursos expressius que incorporin, no solament diferents llenguatges i tècniques 
específiques, sinó també les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i 
la comunicació.



Mapa conceptual de la Competència digital



Competencia digital = suma d’alfabetitzacions

TICD= Alfabetització informacional + Alf. Audiovisual+ Alf. TIC

Alf. In

TICD



Elements de la Competencia TIC segons ISTE

www.iste.org



Dimensions de la Competència digital: 
més enllà del maquinari i el programari

ComunicacionalComunicacionalTecnològica - Tecnològica - instrumentalinstrumental

AxiològicaAxiològica Col·laborativaCol·laborativa

CreativaCreativa CognitivaCognitiva



Les competències són complexes,

però es poden aprendre...

file:///C:/Documents and Settings/crp/Escritorio/Competencia_digital3.odp/H:\ayuda_escritorio.avi


Avaluació de la competència digital: 
el que no s’avalua es devalua



Avaluació de les Competències mèdiques: 
Piràmide de Miller



Avaluació de les competències d’una 
organització: Árbres de competències

Arbres de competències generats amb el programari Gingo



Avaluació competència TIC: test per 
ordinador



Rúbriques d’avaluació individual



Coavaluació assistida per ordinador



ePortfolio: un entorn d’avaluació formativa 
per a les competències



Quina educació per aprendre competències ?

Winslow Homer (1871)



Quin paper han de tenir les tecnologies ?

Anònim francès (1907)



Les solucions actuals



Estudis TIC - Educació

 UOC-PIC Escoles
− 2003-04
− Diagnòstic profund de 

l'estat d'implantació i ús 
de les TIC i Internet a 
Catalunya

− 350 centres
− 10.000 entrevistes
− http://www.uoc.edu/in3/

pic/cat/

 Internet en el Aula
− 2005-2006
− Diagnòstic penetració i 

usos TIC centres 
educatius a l'Estat

− http://www.cnice.mec.es/noticias/informe_tic/
 Estudi SITES 2006

− Consell Superior 
d'avaluació

http://www.cnice.mec.es/noticias/informe_tic/


Estudi PIC: L’escola a la Societat xarxa (2004)

 350 centres, 10.000 entrevistes (alumnat, professorat, directius)

 Professorat i alumnat mostren un nivell d’accés a la xarxa molt superior al conjunt de la 
població.

 El grau de penetració de les TIC a l’educació és molt baix, si el comparem amb altres 
sectors. L’ús d’Internet a les activitats docents és irrellevant per al 2/3 de l’alumnat de 
Catalunya.

 El professorat tendeix a utilitzar les TIC per mantenir els  patrons de docència, més que no 
pas per innovar.

 L’organització del temps escolar, la divisió disciplinar i el poc temps dedicat a la preparació 
de les classes no afavoreix la introducció de les TIC a l’aula

 El professorat és l’element clau en la incorporació de les TIC: la metodologia docent és més 
rellevant que els equipaments.

 La incorporació de les TIC no és una prioritat per a una gran part dels equips directius dels 
centres docents.

http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/



Quins nous escenaris organitzatius i 
metodològics necessitem ?



El futur ?

Matrix 1999 

file:///C:/Documents and Settings/crp/Escritorio/Competencia_digital3.odp/H:\matrix_elarning.avi




Perquè les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el 
Coneixement ?

 Anys 70: Tecnologia Educativa
 Anys 80 i 90: Ensenyament assistit per ordinador, 

Informàtica educativa, Mitjans audiovisuals, 
Tecnologies de la Informació, TIC, (CAI; CBL; CML; 
ICT; Media Education) 

 Avui: elearning, mlearning, gestió del coneixement, 
Web 2.0...

TAC = elearning + Gestió coneixement



Les TAC: altres accepcions...



Evolució de les TIC a l’Educació

1990

Objecte 
Què ensenyar 
sobre informàtica?

2000

Recurs
Com integrar les TIC
al currículum?

Context 
Quins continguts i 
metodologies faciliten 
millors aprenentatges?

201x1980



AlumnatAlumnat

AdministracionsAdministracionsCentreCentre

ProfessoratProfessorat

Competència
digital i 
comunicativa

Inclusió digital

Infraestructures avançades

Innovació
metodològica

Creació compartida 
de coneixement

Ús segur 
de les TIC

Personalització 
aprenentatges

Programari
lliure

Governança de 
la tecnologia Estàndards oberts

Formació en
competències

Projectes
telecol·laboratius

Recerca i 
avaluació

Centres en 
i a la xarxa

Equipaments
a mida XTEC 2.0



Espectre de les TIC educatives

TAC

AMB

TEC

DE

TIC

SOBRE



Usos de les tecnologies per a l’aprenentatge

+ col·laboració

Procedimental

Tecnologies 
expositives

Tecnologies interactives

Tecnologies col·laboratives

+ competències

Instruccional

Actitudinal

Centrades en 
el professor/a

Centrades en 
l’alumne/a

Centrades en 
el grupoAdaptat de Joan Simon (UB)



Cartografia dels continguts educatius 
digitals

Focus
disciplinar

Focus
competencial

Interacció dirigida

Interacció oberta

Exercitacions

Materials
de consulta
i referència

Presentacions

Tutorials

Programari 
de treball i creació

Jocs educatius

Simulacions

Activitats 
Web

Projectes
telecol·laboratius

Continguts adaptatius



Continguts digitals: Presentacions



Exercitacions, tutorials i proves d'avaluació



Continguts de consulta i referencia



Simulacions, Laboratoris virtuals



Jocs educatius (Serious games)



Usos educatius del programari



Programari obert

Micromons Squeak



Activitats Web

Descriptives

Exploració 
oberta

Vincles
temàtics

Selecció de 
mitjans

Àlbum 
Multimèdia

Analítiques

Wiki 
projecte

Resolució de 
problemes

WebQuest

Adaptat de: www.kn.pacbell.com/wired/fil/formats.html

Cerca
d'informació

Cacera del 
tresor

Construcció de 
coneixements

MiniQuestEarthQuest

Viatge
Virtual



Projectes Telecol·laboratius

Taxonomia de J.Harris



Contingut adaptatiu

Introducció

Tema 1

Test Final 

Tema 2 Tema 3

Test 1 Test 2 Test 3

Resum

< 5 < 5 < 5

> 5 > 5



Entorn Virtual d’Ensenyament - Aprenentatge: 
El sistema operatiu de l’escola digital

EVEA



A
lum

nat

Proveïdors de 
continguts

EVEA de centre
 (Moodle/Intraweb)

A
ut

or
s /

 E
di

to
rs

Infraestructures digitals + estàndards elearning 

Un nou ecosistema per gestionar l'aprenentatge 
amb continguts digitals



Competència digital per al professorat (NETS-
T)

http://www.eduteka.org/estandaresmaes.php3 



Les competències TAC del professorat

ContextKoehler & Mishra 2007




