
AVALUACIÓ  ÀMBIT DIGITAL del Projecte mEduTarraco   

L'avaluació ha de formar part del procés d'ensenyament i aprenentatge, tant en el seu 

transcurs com en la comprovació dels aprenentatges assolits en les produccions penjades a 

instagram.  

Model rúbrica dels Indicadors a observar pels diversos nivells d'adquisició de la competència:  

 DIMENSIÓ D'INSTRUMENTS I APLICACIONS 

COMPETÈNCIES NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

C.1 Seleccionar, utilitzar i 
programar dispositius 
digitals i les seves 
funcionalitats d'acord amb 
les tasques a realitzar. 

Selecciona i utilitza 
amb dificultats el 
dispositiu més adient 
d'acord a la tasca a 
realitzar. 

Selecciona i utilitza 
de manera 
pautada, el 
dispositiu més 
adient d'acord a la 
tasca a realitzar. 

Selecciona i utilitza 
de manera 
autònoma, el 
dispositiu més 
adient d'acord a la 
tasca a realitzar. 

C.3 Utilitza programes i 
aplicacions de creació de 
dibuix i edició d'imatge 
fixa, so i imatge en 
moviment. 

Edita arxius de so, 
imatge i vídeo, de 
manera pautada,  
afegint o no algun 
efecte. 
 

Edita arxius de so, 
imatge i vídeo, de 
manera autònoma, 
amb efectes, per 
fer les produccions 
pròpies del grup. 

Integra de manera 
creativa elements 
d'imatge i so per a 
la publicació de 
documents 
multimèdia propis 
del grup. 

 DIMENSIÓ DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ  

C4. cercar, contrastar i 
seleccionar informació 
digital tot considerant 
diverses fonts i entorns 
digitals. 

Identifica de manera 
pautada una 
necessitat 
d'informació 
(enigma/pregunta) i 
s'adreça a les 
principals fonts 
facilitada del Punt 
d'Interés a internet 
i/o mapa físic. 

Identifica una 
necessitat 
d'informació, de 
manera autònoma, 
que pot resoldre, 
amb suport, 
consultant entorns 
digitals facilitats 
i/o mapa físic. 

Identifica una 
necessitat 
d'informació, de 
manera autònoma, 
que pot resoldre 
consultant entorns 
digitals i/o mapa 
físic . 

 DIMENSIÓ DE COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL.LABORACIÓ 

C7. Realitzar 
comunicacions 
interpersonals virtuals i 
publicacions digitals 

Utilitza les opcions 
bàsiques i més 
senzilles de cada 
aplicació . 

Utilitza les opcions 
més àmpliament 
utilitzades de cada 
aplicació amb 
#medutarraco, 
amb l'ajut de 
pautes. 

Utilitza les opcions 
més àmpliament 
utilitzades de cada 
aplicació amb 
#medutarraco de 
manera autònoma. 

 Té dificultats i/o evita 
publicar els arxius de 
so, imatge i vídeo en 
instagram . 

Publica , de 
manera pautada , 
arxius de so, 
imatge i vídeo en 
instagram. 

Publica so ,imatges 
i vídeos en 
instagram, de 
manera autònoma. 

C8. Realitzar activitats en Respecta amb Respecta les Respecta i 



grup utilitzant eines i 
entorns virtuals de treball 
col.laboratiu 

dificultats les normes 
bàsiques de 
comportament i 
participació en l'ús 
col.laboratiu de les 
apps i la conseqüent 
generació de 
produccions. 

normes bàsiques 
de comportament i 
participació en l'ús 
col.laboratiu de les 
apps i la 
conseqüent 
generació de 
produccions. 

col.labora 
dinamitzant el 
grup per fer 
possible les 
normes bàsiques 
de comportament i 
participació en l'ús 
cooperatiu de les 
apps i la 
conseqüent 
generació de 
produccions. 

 


