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1. Introducció. 
La contribució a l'adquisició de les competències socials i cíviques es desenvolupa a

través  de  la  participació  i  la  relació  de  l'alumnat  en  les  xarxes  socials.  La

competència de consciència i expressions culturals es desenvolupa a través de la

producció de continguts multimèdia on l'alumnat pot emprar diferents codis i formats

digitals  per  a  l'expressió  artística.  L'aportació  de  l'àrea  a  l'adquisició  tant  de  la

competència  d'aprendre  a  aprendre  com  de  la  del  sentit  d'iniciativa  i  esperit

emprenedor és present en el desenvolupament proposat del currículum per tasques

o per projectes. Cal esmentar també la contribució al coneixement i  la prevenció

dels  riscos  derivats  de  la  utilització  de  les  Tecnologies  de  la  Informació  i  la

Comunicació (TIC), a través dels blocs relacionats amb l'arquitectura dels ordinadors

(protecció de la salut i sostenibilitat mediambiental) i amb la seguretat informàtica

(protecció de les dades i de l'individu).

2. Objectius de l'etapa respectiva vinculats amb la matèria o
l'àmbit. 
Així  mateix,  aquesta  concreció  del  currículum  s'orientarà  a  la  consecució  dels
següents fins:
a) Adquirir  els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes
humanístic, artístic, científic i tecnològic.

b) Adaptar el currículum i  els seus elements a les necessitats de cada alumne i
alumna, de manera que es proporcioni una incorporació a estudis posteriors i per a
la seva inserció laboral.

e)  Desenvolupar  bones  pràctiques  que  afavoreixin  un  bon  clima  de  treball  i  la
resolució pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels
altres.

f)  Desenvolupar  una  escala  de  valors  que  inclogui  el  respecte,  la  tolerància,  la
cultura de l'esforç, la superació personal, la responsabilitat en la presa de decisions
per part de l'alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la
prevenció de la violència de gènere.
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g) Consolidar en l'alumnat hàbits d'estudi i de treball.

h) Formar a l'alumnat per a l'exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a
ciutadans.

i) Desenvolupar metodologies didàctiques innovadores que incloguin l'aprenentatge
cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l'ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació, així com la pràctica de l'educació inclusiva a l'aula.

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació
educativa i en l'avaluació de la pròpia pràctica docent.

k) Elaborar materials didàctics orientats a l'ensenyament i l'aprenentatge basats en
l'adquisició de competències.

l)  Emprar  el  valencià,  el  castellà  i  les  llengües  estrangeres  com  a  llengües
vehiculessis d'ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes elles, i
garantint l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

3. Continguts. 

Bloc  1:  Organització,  disseny  i producció  de  informació  digital
 

CONTINGUTS CRITERIS COMP.

Planificació,  individual  o  de  manera  cooperativa,  en
l'elaboració de produccions audiovisuals digitals. Elaboració del
guió de la producció.
Selecció de continguts audiovisuals en mitjans digitals. Captura i
descàrrega de fotografies, àudio i vídeo digital.
Síntesi  del  contingut  de  la  producció  de  manera  individual  o
cooperativa,  organitzant  el  guió  de  forma  estructurada  amb
coherència i cohesió, i desenvolupant el contingut amb actitud
crítica.
L'àudio  digital.  Propietats  de  l'àudio  digital.  Formats  i  còdecs
d'àudio. Conversió entre formats d'àudio.
Edició  d'àudio.  Ús  d'eines  de  reproducció,  control,  edició  i
mescla  de  pistes  d'àudio.  Aplicació  d'efectes.  Treball  amb
projectes i generació de l'àudio en diferents formats.
El vídeo digital. Propietats del vídeo digital. Formats i còdecs de
vídeo.
Edició  de  vídeo  digital.  Conversió  entre  formats  de  vídeo.
Importació  de  vídeo  a  un  projecte.  Inserció  de  títols  en  la
pel·lícula. Aplicació d'efectes en els clips. Inserció i configuració
de clips d'imatges i de pistes d'àudio. Operacions amb els clips i

3r.INF.BL1.1. Crear  continguts
audiovisuals  planificant  el  procés
d'elaboració  i  utilitzant  aplicacions
informàtiques  que  permetin  la
captura, la manipulació i la integració
d'informació  per  a  la  realització  de
tasques en diversos contextos.

  
CAA
SIEE
CD

CEC
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les  pistes  d'àudio:  divisió,  unió,  retallada,  desplaçament,  etc.
Treball  amb projectes  i  generació de la  pel·lícula  en diferents
formats. Elecció del format i de la resolució en funció de l'ús al
qual va destinat la pel·lícula.
Hàbits i conductes per a citar les fonts dels objectes no propis
utilitzats en la producció audiovisual.

Bloc 2: Aprenentatge en la xarxa

CONTINGUTS CRITERIS COMP.

  
Aprenentatge al llarg de la vida. Aprenentatge formal i informal.
Entorns  Personals  d'Aprenentatge  i  Xarxes  Personals
d'Aprenentatge.
Selecció de la informació d'Internet a través de cercadors web,
el rastreig de fonts de continguts i l'activitat en les xarxes socials.
Tipus  de  cercadors  web i  les  seves  eines  de  filtrat.  Fonts  de
contingut.  Sindicació RSS.  Lector  de fonts  RSS.  Mètodes per a
buscar, seguir i organitzar l'activitat en les xarxes socials.
Organització de la informació en serveis de la Web: marcadors
socials  i  emmagatzematge  en  la  xarxa.  Classificació  per
taxonomia i per *folcsonomía.
Producció de continguts de manera cooperativa en serveis de la
web  com  una  wiki  o  un  processador  de  textos  cooperatiu.
Integració d'elements gràfics, sonors i de vídeo.
El  correu  electrònic.  Mètodes per  a  compartir  coneixements  i
enllaços a continguts en xarxes socials. Hàbits i conductes per al
debat crític sobre coneixements a través del correu electrònic i
les  xarxes  socials.  Hàbits  i  conductes  per  a  filtrar  la  font
d'informació més completa i compartir-la amb persones amb els
mateixos interessos.

  
3r.INF.BL2.1. Seleccionar  informació
en  la  web,  del  rastreig  en  fonts  de
continguts i en l'activitat de les xarxes
socials,  produir  cooperativament
continguts  en  serveis  de  la  xarxa  i
compartir  coneixements  i  continguts
debatent  a  través  del  correu
electrònic  i  les  xarxes  socials  per  a
aprendre cooperativament a través de
la xarxa.

 
CAA
CD

CSC

Bloc 3: Programació

CONTINGUTS CRITERIS COMP.

Llenguatges de programació.  Concepte, funcionalitat i tipus de
llenguatges.  Drets  d'autor  en  les  aplicacions.  Tipus  de
programari:  el  programari  lliure  i  el  programari  propietari.
Llicències de programari.
Programació  d'aplicacions  per  a  dispositius  mòbils  com  a
videojocs,  de  comunicació,  de  captura  i  edició de fotografies,

3r.INF.BL3.1. Crear  aplicacions  de
creixent  nivell  de  dificultat  i  de
manera  individual  o  cooperativa
utilitzant  un  entorn  de  programació
per a dispositius  mòbils i  planificant,
supervisant i avaluant el procés.

 

CD
CAA
SIEE
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d'integració  d'elements  multimèdia,  etc.  Familiarització  amb
l'entorn de treball.
Disseny de la interfície d'usuari.
Inserció, configuració i distribució en pantalla dels components
de la interfície d'usuari de l'aplicació.
Estructures de control del flux de l'aplicació: condicionals, bucles
i funcions.
Definició i ús de variables.
Ús  de  components  multimèdia.  Integració  d'imatges,  àudio  i
vídeo  propis,  creats  o  modificats  mitjançant  el  programari
d'edició corresponent.
Gestió de la comunicació: crides, missatges, GPS, etc.
Operacions matemàtiques i de cadenes de text.
Descomposició de problemes de major complexitat en mòduls
més senzills. Funcions.
Gestió d'interfícies de l'aplicació.
Realització  de  projectes  de  diferents  nivells  de  dificultat  de
manera individual o cooperativament. Execució de l'aplicació en
dispositius mòbils o en emuladors.  Descàrrega i  instal·lació de
l'aplicació  en  el  dispositiu.  La  distribució  d'aplicacions  per  a
dispositius mòbils.
Avaluació de projectes d'altres companys.

Bloc 4: Elements transversals a la assignatura.

CONTINGUTS CRITERIS COMP.

Estratègies  de  comprensió  oral:  activació  de  coneixements
previs,  manteniment  de  l'atenció,  selecció  de  la  informació;
memorització i retenció de la informació.

3r.*INF.BL4.1. Interpretar textos orals
del  nivell  educatiu  procedents  de
fonts diverses utilitzant les estratègies
de  comprensió  oral  per  a  obtenir
informació  i  aplicar-la  en  la  reflexió
sobre  el  contingut,  l'ampliació  dels
seus coneixements i  la realització de
tasques d'aprenentatge.

CCLI
CAA

Planificació  de  textos  orals.  Prosòdia.  Ús  intencional  de
l'entonació i les pauses. Normes gramaticals. Propietats textuals
de  la  situació  comunicativa:  adequació,  coherència  i  cohesió.
Respecte en l'ús del llenguatge.

3r.INF.  BL4.2. Expressar  oralment
textos  prèviament  planificats,  de
l'àmbit  personal,  acadèmic,  social  o
professional,  amb  una  pronunciació
clara,  aplicant  les  normes  de  la
prosòdia i la correcció gramatical  del
nivell  educatiu  i  ajustats  a  les
propietats  textuals  de  cada  tipus  i
situació  comunicativa,  per  a
transmetre  de forma organitzada  els
seus coneixements amb un llenguatge
no discriminatori.

CCLI
CAA

6



PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
PROG_ESO

ÚLTIMA REVISIÓ:
06/10/2021

D’INFORMÀTICA

Situacions  d'interacció  comunicativa  (converses,  entrevistes,
col·loquis,  debats,  etc.)  Estratègies  lingüístiques  i  no
lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; cooperació, normes
de cortesia,  fórmules  de tractament,  etc.  Respecte en l'ús del
llenguatge.

3r.INF.BL4.3. Participar en intercanvis
comunicatius  de  l'àmbit  personal,
acadèmic,  social  o  professional
aplicant les estratègies lingüístiques i
no  lingüístiques  del  nivell  educatiu
pròpies de la interacció oral utilitzant
un llenguatge no discriminatori.

CCLI
CAA

Utilització correcta de la terminologia 3r.INF.BL4.4. Reconèixer  la
terminologia  conceptual  de
l'assignatura  i  del  nivell  educatiu  i
utilitzar-la  correctament  en activitats
orals  i  escrites  de  l'àmbit  personal,
acadèmic, social o professional.

CCLI
CAA

Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la
lectura.

3r.INF.BL4.5. Llegir textos de formats
diversos i presentats en suport paper i
digital,  utilitzant  les  estratègies  de
comprensió lectora del nivell educatiu
per a obtenir informació i aplicar-la en
la  reflexió  sobre  el  contingut,
l'ampliació dels seus coneixements i la
realització de tasques d'aprenentatge.

CCLI
CAA

Estratègies d'expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i
reescriptura.  Formats  de presentació.  Aplicació de les  normes
ortogràfiques  i  gramaticals  (signes  de  puntuació,  concordança
entre els elements de l'oració, ús de connectors oracionals, etc.).
Propietats  textuals  en  situació  comunicativa:  adequació,
coherència i cohesió. Respecte en l'ús del llenguatge.

3r.INF.BL4.6. Escriure  textos  de
l'àmbit  personal,  acadèmic,  social  o
professional  en  diversos  formats  i
suports,  cuidant  els  seus  aspectes
formals,  aplicant  les  normes  de
correcció  ortogràfica  i  gramatical  del
nivell  educatiu  i  ajustats  a  les
propietats  textuals  de  cada  tipus  i
situació  comunicativa,  per  a
transmetre  de forma organitzada  els
seus coneixements amb un llenguatge
no discriminatori.

CCLI
CAA

Estratègies de cerca i selecció de la informació. Procediments de
síntesis  de  la  informació.  Procediments  de  presentació  de
continguts.  Procediments  de  cita  i  paràfrasi.  Bibliografia  i
bibliografia web.

3r.INF.BL4.7. Buscar  i  seleccionar
informació en diverses fonts de forma
contrastada i organitzar la informació
obtinguda  mitjançant  diversos
procediments  de  síntesis  o
presentació  dels  continguts;  per  a
ampliar  els  seus  coneixements  i
elaborar  textos  de  l'àmbit  personal,
acadèmic,  social  o  professional  i  del
nivell  educatiu,  citant adequadament
la seva procedència.

CAA
CCLI

Iniciativa i innovació. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i
febleses.  Autoregulació  d'emocions,  control  de  l'ansietat  i
incertesa  i  capacitat  d'automotivació.  Resiliència,  superar
obstacles  i  fracassos.  Perseverança,  flexibilitat.  Pensament
alternatiu. Sentit crític.

3r.INF.BL4.8.  Realitzar  de  manera
eficaç  tasques  o  projectes,  tenir
iniciativa per a emprendre i proposar
accions  sent  conscient  de  les  seves
fortaleses  i  febleses,  mostrar
curiositat  i  interès  durant  el  seu

SIEE
CAA
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desenvolupament  i  actuar  amb
flexibilitat  buscant  solucions
alternatives.

Pensament mitjans-fi. Estratègies de planificació, organització i
gestió.  Selecció  de  la  informació  tècnica  i  recursos  materials.
Estratègies de supervisió i resolució de problemes. Avaluació de
processos  i  resultats.  Valoració  de  l'error  com  a  oportunitat.
Habilitats de comunicació.

3r.INF.BL4.9. Planificar  tasques  o
projectes,  individuals  o  col·lectius,
fent una previsió de recursos i temps
ajustada  als  objectius  proposats,
adaptar-ho  a  canvis  i  imprevistos
transformant  les  dificultats  en
possibilitats,  avaluar  amb  ajuda  de
guies  el  procés  i  el  producte  final  i
comunicar  de  manera  personal  els
resultats obtinguts.

SIEE
CAA

Estudis i professions vinculats amb els coneixements de l'àrea.
Autoconeixement d'aptituds i interessos.
Procés estructurat de presa de decisions.

3r.INF.BL4.10. Buscar  i  seleccionar
informació sobre els entorns laborals,
professions i estudis vinculats amb els
coneixements  del  nivell  educatiu,
analitzar els coneixements, habilitats i
competències  necessàries  per  al  seu
desenvolupament i comparar-les amb
les seves pròpies aptituds i interessos
per  a  generar  alternatives  davant  la
presa de decisions vocacional.

SIEE
CSC

Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. Assumpció
de diferents rols en equips de treball. Pensament de perspectiva.
Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. Tècniques d'escolta
activa.  Diàleg igualitari.  Coneixement d'estructures  i  tècniques
d'aprenentatges cooperatiu.

3r.INF.BL4.11. Participar en equips de
treball  per  a  aconseguir  metes
comunes assumint diversos rols  amb
eficàcia i  responsabilitat,  fer costat a
companys  i  companyes  demostrant
empatia  i  reconeixent  les  seves
aportacions  i  utilitzar  el  diàleg
igualitari  per  a  resoldre  conflictes  i
discrepàncies.

SIEE
CAA
CSC

4. Unitats didàctiques. 

a) Organització de les unitats didàctiques.

Unitat 1: Aprenentatge al llarg de la vida

 1. Aprenentatge formal i informal. 

 2. Entorns Personals d'Aprenentatge i Xarxes Personals d'Aprenentatge.

 3. Organització de la informació en serveis de la web
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 4. Tipus de cercadors web i les seves eines de filtrat. Selecció de la informació de la

web

 5. Fonts de contingut. 

 6. Sindicació RSS. Lector de fonts RSS. 

 7. Mètodes per a buscar, seguir i organitzar l'activitat en les xarxes socials.

 8. Marcadors socials 

 9. Emmagatzematge en la xarxa. 

 10. Classificació per taxonomia i per *folksonomia.

Unitat 2: El correu electrònic

 1. El correu electrònic. Parts del correu electrònic

 2. Operacions bàsiques amb el correu electrònic

 3. Adjuntar fitxers

 4. Gestió de contactes

 5. Filtres

 6. Configuració

Unitat 3: Producció de continguts de manera cooperativa en serveis de la web 

 1. Wiki

 1.a. Elements bàsics

 1.b. Inserir pàgines

 1.c. Inserir imatges, àudio o vídeo

 2. Google *Docs

 2.a. Crear un document nou

 2.b. Edició de documents

 2.c. Compartir documents

 2.d. Inserir imatges, enllaços i comentaris

 2.e. Gestió de revisions

 2.f. Descarregar documents

Unitat 4: Elements comuns de la producció multimèdia

 1. Guió multimèdia

 2. Principis generals per a l'elaboració d'un guió multimèdia
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 3. Passos per a la seva elaboració

 4. Tipus de guions: de contingut, narratiu, icònic, de so i tècnic

 5. Elements d'un guió multimèdia

 6. Etapes per a la seva producció

 7. Obtenció de continguts audiovisuals en els mitjans digitals respectant els drets

d'autor

 8. Capturar fotografies, àudio i vídeo digital

 9. Descarregar fotografies, àudio i vídeo digital respectant els drets d'autor

Unitat 5: Àudio digital

 1. L'àudio digital. Propietats.

 2. Formats i còdecs d'àudio. Conversió entre formats.

 3. Reproducció i control de pistes d'àudio.

 4. Entorn de treball de *Audacity

 5. Edició bàsica d'àudio

 6. Altres opcions: combinar pistes, retallar, desplaçar i repetir

 7. Aplicació d'efectes

 8. Generar àudio en diferents formats

 9. So en la web i *podcast

Unitat 6: Vídeo digital

 1. Propietats del vídeo digital

 2. Formats i còdecs de vídeo. Conversió entre formats de vídeo.

 3. Entorn de treball de *Openshot

 4. Importació de vídeo a un projecte.

 5. Inserció de títols en la pel·lícula

 6. Aplicació d'efectes en els clips

 7. Inserció i configuració de clips d'imatges i de pistes d'àudio.

 8.  Operacions  amb  els  clips  i  les  pistes  d'àudio:  divisió,  unió,  retallada,

desplaçament, etc.

 9. Generació de la pel·lícula amb diferents formats.

 10. Pujar vídeos a *Youtube
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Unitat 7: Llenguatges de programació

 1. Concepte, funcionalitat i tipus de llenguatges

 2. Estructures de control: condicional i bucles

 3. Variables

 4. Funcions

 5. Drets d'autor en les aplicacions

 6. Tipus de programari: programari lliure i propietari

 7. Llicències de programari

Unitat 8: Programació d'aplicacions per a dispositius mòbils

 1. App Inventor. Creació d'un compte

 2. Familiarització amb l'entorn de treball: pantalla Dissenyador i Blocs

 3. Disseny de la interfície d'usuari

 3.a. Inserció de components

 3.b. Configuració de components

 3.c. Distribució en pantalla dels components

 3.d. Ús de components multimèdia propis

 3.e. Inserció de pantalles

 4. Disseny de la lògica de l'app

 4.a. Estructures de control de flux de l'aplicació: condicional, bucles i funcions

 4.b. Definició i ús de variables

 4.c. Gestió de la comunicació: crides, missatges, GPS, etc.

 4.d. Operacions matemàtiques i de cadenes de text

 4.e. Funcions

 5. Execució de l'aplicació en dispositius mòbils o emuladors

 6. Descàrrega i instal·lació de l'aplicació en el dispositiu

 7. La distribució d'aplicacions per a dispositius mòbils

 8. Avaluació de projectes d'altres companys

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques.

1 ª Avaluació Pràctiques preparació treballo presencial (2 sessions)
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(11 setmanes) Unitat 7: Llenguatges de programació (10 sessions)

Unitat  8:  Programació  d'aplicacions  per  a  dispositius  mòbils  (10

sessions)

2 ª Avaluació
(11 setmanes)

Unitat 4: Elements comuns de la producció multimèdia (2 sessions)

Unitat 5: Àudio digital (10 sessions)

Unitat 6: Vídeo digital (10 sessions)

3 ª Avaluació
(12  setmanes)

Unitat 1: Aprenentatge al llarg de la vida (10 sessions)

Unitat 2: El correu electrònic (2 sessions)

Unitat 3: Producció de continguts de manera cooperativa en serveis

de la web (12 sessions)

5. Avaluació de l'alumnat. 
Així, un conjunt d'activitats d'avaluació contínua consistiran en dues parts:

 1. Elaboració per part dels alumnes de diferents productes per a cadascun

dels  blocs  temàtics  en  què  s'organitza  l'assignatura.  Per  exemple,  en  una

situació  d'anàlisi  de  casos  o  de  resolució  de  problemes  complexos.

L'elaboració  d'aquests  productes  requereix,  entre  altres  aspectes,  l'ús  de

competències d'autoregulació de l'aprenentatge. A més, els alumnes han de

formalitzar informes d'autoavaluació,  individual i  en grup, sobre el seu propi

procés de treball i aprenentatge en finalitzar cadascun dels blocs.

 2.  Per  part  del  professor,  l'avaluació  contínua  incorpora  el  seguiment  i

l'observació del procés de treball de l'alumnat, l'elaboració d'informes escrits

detallats de l'avaluació dels resultats de l'aprenentatge dels alumnes en cada

bloc temàtic i el seu trasllat als alumnes com a seguiment a partir dels resultats

d'avaluació.
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a) Criteris d’avaluació.

PERFIL DE ASSIGNATURA

ASSIGNATURA: Informàtica                                                                                     NIVELL: 3º ESO

Blocs CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS D'ASSOLIMENT CCLV

1

3r.INF.BL1.1.  Crear  continguts  audiovisuals

planificant  el  procés  d'elaboració  i  utilitzant

aplicacions informàtiques que permetin la captura,

la manipulació i la integració d'informació per a la

realització de tasques en diversos contextos.

3r.INF.BL1.1.1. Planifica  el  procés  de  creació  de

continguts  audiovisuals,  individualment  o  de

manera  cooperativa,  mitjançant  l'establiment  de

l'objectiu que es persegueix així com del pla d'acció

per  a  aconseguir-lo,  la  supervisió  i  avaluació  del

procés  d'elaboració  i  la  gestió  del  propi

aprenentatge.

CAA

SIEE

3r.INF.BL1.1.2. Crea  continguts  d'àudio  digital,

mitjançant diverses estratègies com la redacció del

guió de la producció, la captura de la informació,

les conversions de format necessàries, la cita de les

seves fonts, la seva integració a través de la mescla

de les pistes,  l'aplicació d'efectes  sobre  elles i  la

generació del resultat en diversos formats per a la

realització  de  tasques  en  contextos  personals,

acadèmics, socials o professionals.

CD

3r.INF.BL1.1.3. Crea  continguts  de  vídeo  digital,

mitjançant diverses estratègies com la redacció del

guió de la producció, la captura de la informació,

les conversions de format necessàries, la cita de les

seves  fonts  i  la  seva  integració  a  través

d'operacions  amb  els  clips,les  pistes

d'àudio,imatges i  títols,  l'aplicació d'efectes sobre

ells i la generació del resultat en diversos formats

per  a  la  realització  de  tasques  en  contextos

personals, acadèmics, socials o professionals.

CD

3r.INF.BL1.1.4.  Crea diferents tipus de continguts

audiovisuals utilitzant tècniques i recursos digitals

per a expressar i comunicar idees, experiències i

emocions pròpies en la realització de tasques en

contextos  personals,  acadèmics,  socials  o

professionals.

CEC
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2

3r.INF.BL2.1. Seleccionar informació en la web, del

rastreig en fonts de continguts i en l'activitat de les

xarxes socials, produir cooperativament continguts

en serveis de la xarxa i  compartir coneixements i

continguts debatent a través del correu electrònic i

les xarxes socials per a aprendre cooperativament

a través de la xarxa.

3r.INF.BL2.1.1. Selecciona  informació  en  la  web,

del rastreig de fonts de continguts i en l'activitat de

les  xarxes  socials,  utilitzant  diverses  estratègies

com  el  filtrat  d'informació  en  diferents  tipus  de

cercadors,  la sindicació RSS o l'organització de la

informació en la Web, per a aprendre individual o

cooperativament a través de la xarxa.

CAA

3º.INF.BL2.1.2. Produeix  cooperativament

continguts en serveis de la xarxa.
CD

3º.INF.BL2.1.3. Comparteix  coneixements  i

continguts  mitjançant diverses estratègies com el

debat  a  través  del  correu  electrònic  i  les  xarxes

socials  i  l'establiment  d'una  comunicació

constructiva, l'estima de la diversitat de valors i el

respecte  de  les  diferències  per  a  aprendre

cooperativament a través de la xarxa.

CSC

3

3º.INF.BL3.1.  Crear  aplicacions  de  creixent  nivell

de dificultat i de manera individual o cooperativa

utilitzant  un  entorn  de  programació  per  a

dispositius  mòbils  i  planificant,  supervisant  i

avaluant el procés.

3º.INF.BL3.1.1. Crea aplicacions de creixent nivell

de dificultat i de manera individual o cooperativa

utilitzant  un  entorn  de  programació  per  a

dispositius mòbils.

CD

3º.INF.BL3.1.2. Planifica  el  procés  de  creació

d'aplicacions  per  a  dispositius  mòbils  mitjançant

l'establiment de l'objectiu que es  persegueix  així

com  del  pla  d'acció  per  a  aconseguir-lo,  la

supervisió i  avaluació del procés d'elaboració i  la

gestió del propi aprenentatge.

CAA

SIEE

4 3º.INF.BL4.1. Interpretar  textos  orals  del  nivell
educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les
estratègies  de  comprensió  oral  per  a  obtenir
informació  i  aplicar-la  en  la  reflexió  sobre  el
contingut, l'ampliació dels seus coneixements i la
realització de tasques d'aprenentatge.

3º.INF.BL4.1.1.  Interpreta  textos  orals  del  nivell

educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les

estratègies  de  comprensió  oral  per  a  obtenir

informació  i  aplicar-la  en  la  reflexió  sobre  el

contingut, l'ampliació dels seus coneixements i la

realització de tasques d'aprenentatge.

CCLI

CAA

3º.INF.  BL4.2. Expressar  oralment  textos
prèviament  planificats,  de  l'àmbit  personal,
acadèmic,  social  o  professional,  amb  una
pronunciació  clara,  aplicant  les  normes  de  la
prosòdia  i  la  correcció  gramatical  del  nivell
educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada
tipus i situació comunicativa, per a transmetre de
forma organitzada els seus coneixements amb un
llenguatge no discriminatori.

3º.INF.BL4.2.1.  Expressa  oralment  textos

prèviament  planificats,  de  l'àmbit  personal,

acadèmic,  social  o  professional,  amb  una

pronunciació  clara,  aplicant  les  normes  de  la

prosòdia  i  la  correcció  gramatical  del  nivell

educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada

tipus i situació comunicativa, per a transmetre de

forma organitzada els seus coneixements amb un

CCLI

CAA
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llenguatge no discriminatori.

3º.INF.BL4.3. Participar  en  intercanvis
comunicatius de l'àmbit personal, acadèmic, social
o professional aplicant les estratègies lingüístiques
i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la
interacció  oral  utilitzant  un  llenguatge  no
discriminatori.

3º.INF.BL4.3.1.  Participa  en  intercanvis

comunicatius de l'àmbit personal, acadèmic, social

o professional aplicant les estratègies lingüístiques

i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la

interacció  oral  utilitzant  un  llenguatge  no

discriminatori.

CCLI

CAA

3º.INF.BL4.4. Reconèixer  la  terminologia
conceptual  de l'assignatura  i  del  nivell  educatiu i
utilitzar-la  correctament  en  activitats  orals  i
escrites  de  l'àmbit  personal,  acadèmic,  social  o
professional.

3º.INF.BL4.4.1.  Reconeix  la  terminologia

conceptual de l'assignatura i del nivell educatiu.
CCLI

3º.INF.BL4.4.2.  Utilitza  la  terminologia

correctament  en  activitats  orals  i  escrites  de

l'àmbit personal, acadèmic, social o professional.

CCLI

CAA

3º.INF.BL4.5.Llegir  textos  de  formats  diversos  i
presentats en suport  paper i  digital,  utilitzant les
estratègies  de  comprensió  lectora  del  nivell
educatiu per a obtenir informació i aplicar-la en la
reflexió  sobre  el  contingut,  l'ampliació  dels  seus
coneixements  i  la  realització  de  tasques
d'aprenentatge.

3º.INF.BL4.5.1. Llegeix textos de formats diversos i

presentats en suport  paper i  digital,  utilitzant les

estratègies  de  comprensió  lectora  del  nivell

educatiu per a obtenir informació i aplicar-la en la

reflexió  sobre  el  contingut,  l'ampliació  dels  seus

coneixements  i  la  realització  de  tasques

d'aprenentatge.

CCLI

CAA

3º.INF.BL4.6. Escriure  textos de l'àmbit  personal,
acadèmic, social o professional en diversos formats
i  suports,  cuidant  els  seus  aspectes  formals,
aplicant  les  normes  de  correcció  ortogràfica  i
gramatical  del  nivell  educatiu  i  ajustats  a  les
propietats  textuals  de  cada  tipus  i  situació
comunicativa,  per  a  transmetre  de  forma
organitzada  els  seus  coneixements  amb  un
llenguatge no discriminatori.

3º.INF.BL4.6.1.  Escriu textos de l'àmbit  personal,

acadèmic, social o professional en diversos formats

i  suports,  cuidant  els  seus  aspectes  formals,

aplicant  les  normes  de  correcció  ortogràfica  i

gramatical  del  nivell  educatiu  i  ajustats  a  les

propietats  textuals  de  cada  tipus  i  situació

comunicativa,  per  a  transmetre  de  forma

organitzada  els  seus  coneixements  amb  un

llenguatge no discriminatori.

CCLI

CAA

3º.INF.BL4.7. Buscar  i  seleccionar  informació  en
diverses fonts de forma contrastada i organitzar la
informació  obtinguda  mitjançant  diversos
procediments  de  síntesis  o  presentació  dels
continguts; per a ampliar els seus coneixements i
elaborar  textos  de  l'àmbit  personal,  acadèmic,
social  o  professional  i  del  nivell  educatiu,  citant
adequadament la seva procedència.

3º.INF.BL4.7.1. Busca informació en diverses fonts

per  a  ampliar  els  seus  coneixements  citant

adequadament la seva procedència.

CAA

3º.INF.BL4.7.2. Selecciona informació  en diverses

fonts de forma contrastada per a elaborar textos

de  l'àmbit  personal,  acadèmic,  social  o

professional  i  del  nivell  educatiu,  citant

adequadament la seva procedència.

CCLI

CAA

3º.INF.BL4.7.3.  Organitza la informació obtinguda

en una cerca mitjançant diversos procediments de

CAA
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síntesis o presentació dels continguts.

3º.INF.BL4.8. Realitzar de manera eficaç tasques o
projectes,  tenir  iniciativa  per  a  emprendre  i
proposar  accions  sent  conscient  de  les  seves
fortaleses  i  febleses,  mostrar  curiositat  i  interès
durant  el  seu  desenvolupament  i  actuar  amb
flexibilitat buscant solucions alternatives.

3º.INF.BL4.8.1. Realitza de manera eficaç tasques

o projectes.
SIEE

3º.INF.BL4.8.2.  Té  iniciativa  per  a  emprendre  i

proposar  accions  sent  conscient  de  les  seves

fortaleses i febleses.

SIEE

CAA

3º.INF.BL4.8.3. Mostra curiositat i interès durant el

desenvolupament de tasques o projectes.
SIEE

3º.INF.BL4.8.4.  Actua  amb  flexibilitat  buscant

solucions alternatives.

SIEE

CAA

3º.INF.BL4.9.  Planificar  tasques  o  projectes,
individuals  o  col·lectius,  fent  una  previsió  de
recursos i temps ajustada als objectius proposats,
adaptar-ho a canvis i imprevistos transformant les
dificultats  en  possibilitats,  avaluar  amb ajuda  de
guies el procés i el producte final i comunicar de
manera personal els resultats obtinguts.

3º.INF.BL4.9.1. Planifica  tasques  o  projectes,

individuals  o  col·lectius,  fent  una  previsió  de

recursos i temps ajustada als objectius proposats.

SIEE

3º.INF.BL4.9.2.  Adapta  la  previsió  a  canvis  i

imprevistos  transformant  les  dificultats  en

possibilitats.

SIEE

CAA

3º.INF.BL4.9.3.  Avalua  amb  ajuda  de  guies  el

procés i el producte final de tasques o projectes.
SIEE

3º.INF.BL4.9.4.  Comunica de manera personal  els

resultats obtinguts de tasques o projectes.

SIEE

CAA

3º.INF.BL4.10. Buscar  i  seleccionar  informació

sobre  els  entorns  laborals,  professions  i  estudis

vinculats amb els coneixements del nivell educatiu,

analitzar  els  coneixements,  habilitats  i

competències  necessàries  per  al  seu

desenvolupament  i  comparar-les  amb  les  seves

pròpies  aptituds  i  interessos  per  a  generar

alternatives  davant  la  presa  de  decisions

vocacional.

3º.INF.BL4.10.1. Cerca  i  selecciona  informació

sobre  els  entorns  laborals,  professions  i  estudis

vinculats amb els coneixements del nivell educatiu.

SIEE

3º.INF.BL4.10.2. Analitza  els  coneixements,

habilitats  i  competències  necessàries  per  al

desenvolupament  de  les  professions  i  estudis

vinculats amb els coneixements del nivell educatiu.

SIEE

CSC

3º.INF.BL4.10.3. Compara  els  coneixements,

habilitats  i  competències  de  les  professions  i

estudis vinculats amb les seves pròpies aptituds i

interessos  per  a  generar  alternatives  davant  la

presa de decisions vocacional.

SIEE
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3º.INF.BL4.11. Participar en equips de treball per a
aconseguir metes comunes assumint diversos rols
amb  eficàcia  i  responsabilitat,  fer  costat  a
companys  i  companyes  demostrant  empatia  i
reconeixent  les  seves  aportacions  i  utilitzar  el
diàleg  igualitari  per  a  resoldre  conflictes  i
discrepàncies.

3º.INF.BL4.11.1. Participa en equips de treball per

a  aconseguir  metes  comunes  assumint  diversos

rols amb eficàcia i responsabilitat.

SIEE

CAA

CSC

3º.INF.BL4.11.2. Fa  costat  a  companys  i

companyes demostrant empatia i  reconeixent les

seves aportacions.

CSC

CAA

3º.INF.BL4.11.3.  Utilitza  el  diàleg  igualitari  per  a

resoldre conflictes i discrepàncies.
CSC
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