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GUIA DE PROGRAMACIÓ
UD11. El mòbil, jo i els altres
Objectiu: Elaborar un portafolis o carpeta digital de la identitat digital a través del seguiment puntual d’una xarxa social, el recull d’evidències i la redacció de
les reflexions personals per assumir compromisos i prendre decisions sobre com es vol que sigui el “jo” a les xarxes socials.
Criteris
Analitzar
diferents
estratègies
utilitzades
sobre
la
identitat
digital a la
xarxa

Elaborar un
portafolis
sobre
la
identitat
digital a una
xarxa amb
els apartats
corresponents

Indicador nivell 1
(satisfactori)

Indicador nivell 2
(notable)

Indicador nivell 3
(d’excel·lència)

Dimensions i Competències
transversals

Continguts clau

Activitats

Personal i social
Reconeix continguts positius i
d’altres de perjudicials emesos i
rebuts a la xarxa

Descriu continguts
positius i d’altres de
perjudicials a la xarxa i proposa accions
per prevenir-los o
esmenar-los

Descriu
continguts
positius i d’altres de
perjudicials a la xarxa
i argumenta accions
per prevenir-los o
esmenar-los

Dimensió: autoconeixement

CC4. Hàbits saludables

C1. Prendre consciència d’un mateix i
implicar-se en el procés de creixement
personal
CC9. Eines d’edició de
documents de text,
Dimensió: instruments i aplicacions
presentacions multiC2. Utilitzar les aplicacions d’edició de mèdia i processament
textos, presentacions multimèdia i de dades numèriques
tractament de dades numèriques per a
CC15. Fons d’informala producció de documents digitals
ció digital: selecció i
Dimensió: ciutadania, hàbits, civisme i valoració
identitat digital
CC19. Dossiers perso-

1, 2, 3,
4

Digital

Inclou tots els
apartats del portafolis amb el
mínim contingut
sol·licitat

Inclou
tots
els
apartats del portafolis que complementa
amb altres informacions i exemples
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Inclou
tots
els
apartats del portafolis
ampliats amb altres
informacions,
reflexions i exemples
dels
compromisos C11. Actuar de forma crítica i nals d’aprenentatge
assolits
responsable en l’ús de les TIC, tot
CC21. Normes de corteconsiderant aspectes ètics, legals, de
sia a la xarxa
seguretat, de sostenibilitat i d’identitat
digital

2, 3, 5,
6
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Criteris

Indicador nivell 1
(satisfactori)

Indicador nivell 2
(notable)

Treballa en grup
Treballar en grup Treballa en grup amb
respecte
i
de manera res- amb respecte i col·laborant amb la
pectuosa i col·la- fent la feina en- presa de decisions
borativa
comanada
de les tasques encomanades

Participar activament en els debats, reflexions i
posades en comú
a l’aula

Extreu
conclusions
i
compromisos
vers la pròpia
identitat digital a
les xarxes

Participa en les activitats de reflexió i
Participa en les
posada en comú a
activitats de rel’aula respectant el
flexió i posada en
torn de paraula i fent
comú a l’aula
aportacions al tema
tractat

Identifica beneficis i inconvenients
de
la
identitat
digital
creada a la xarxa

Identifica beneficis i
inconvenients de la
identitat digital creada. Proposa compromisos de canvi
personals
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Indicador nivell 3
(d’excel·lència)
Treballa en grup amb
respecte i col·laborant
amb la presa de decisions de les tasques
encomanades i ajuda a
qui ho necessita
Participa en les activitats de reflexió i posada en comú a l’aula
respectant el torn de
paraula i fent aportacions rellevants al tema
i tenint en compte les
opinions dels altres

Identifica beneficis i
inconvenients de la
identitat digital creada.
Proposa compromisos
de canvi personals, els
justifica i exemplifica

Dimensions i Competències
transversals

Personal i Social
Dimensió: aprendre a aprendre

Continguts clau

Activitats

CC14. Habilitats i actituds per al treball en
grup

C3. Desenvolupar habilitats i CC11. Característiques
actituds que permetin afrontar de la societat actual
els reptes de l’aprenentatge al
llarg de la vida

3, 5, 6,
7

Dimensió: participació
C4. Participar a l’aula, al centre
i a l’entorn de manera reflexiva
i responsable
Digital
Dimensió: ciutadania, hàbits,
CC23. Ciutadania digicivisme i identitat digital
tal: tràmits, gestió,
C11. Actuar de forma crítica i lleure i cultura
responsable en l’ús de les TIC,
tot considerant aspectes ètics, CC28. Identitat digital:
reputació,
legals, de seguretat, de soste- visibilitat,
gestió de la privacitat
nibilitat i d’identitat digital
pública i aliena

4, 5, 6,
7

12

