
                                                                                       

El nostre TICcionari.

Objectius 

En acabar  la  seqüència  didàctica  l’alumnat  ha  de  ser  capaç  d’elaborar  un TICcionari  de
termes informàtics fent cerques guiades a Internet, usant les eines d’edició (copiar, retallar,
enganxar),  de  format  (majúscules  i  minúscules)   i  d’estil  de  text  (negreta,  subratllat  i
cursiva).

Descripció de la proposta 

L’alumnat haurà d’elaborar un petit vocabulari bàsic amb paraules que han après durant el
curs, relacionades amb la informàtica.

Aspectes didàctics i metodològics 

Es tracta de recopilar informació explicada a classe i aplicar el format de lletra. De forma que
l’alumnat fa un repàs de la competència anterior, utilitzant conceptes d’aquesta.

El professorat primerament farà un exemple i explicarà el format final de la pràctica.
L’alumnat  haurà  de  cercar  a  Internet  conceptes  explicats  i  treballats  a  classe  i  la  seva
definició, tot aplicant els estils de format.

La informació la poden extreure de les pàgines web a sota esmentades i utilitzar les eines de
copia, retalla i enganxa. Després les anirà col·locant en un full del Writer per ordre alfabètic.

Es compartiran amb l’alumnat des de l’inici els criteris i indicadors d’avaluació. En aquesta
seqüència l’alumnat haurà d’acomplir els següents criteris i indicadors d’avaluació:

Criteris d’avaluació
- Inserir al document de text 2 termes informàtics per cada lletra de l’alfabet.
- Realitzar cerques a Internet usant determinats enllaços web.
- Utilitzar les eines d’edició de text retallar, copiar i enganxar.
- Aplicar les eines de format majúscules i minúscules.
- Usar les eines d’estil de text negreta, subratllat i cursiva.
- Corregir ortogràficament el text.

Indicadors d’avaluació
- El  document  de  text  conté  un  mínim de  dos  termes  informàtics  de  cada  lletra  de

l’alfabet.
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- Les cerques  d’Internet s’han fet a totes les adreces web indicades pel professorat.
- Ha utilitzat de manera adient les eines d’edició de retallar, copiar i enganxar.
- Ha aplicat les eines de format de canvi de majúscules a majúscules a la paraula del

vocabulari informàtic.
- Ha tingut en compte la correcció ortogràfica al text.

 
Recursos emprats 

Lliure Office Writer
Pàgines web:

• Termcat Centre de Terminologia
• Vocabulari informàtica
• Tutorial per ampliar l’activitat
• TICcionari

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Les competències que es treballaran són:
- C2 Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
- C3 Navegació i comunicació en el mon digital
- C4 Tractament de la informació escrita.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

L’activitat va adreçada a l’alumnat de COMPETIC inicial. Seria òptim realitzar la pràctica al
tercer trimestre un cop hagin estat explicades la C2 Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del
sistema operatiu i la C3 Navegació i comunicació en el mon digital.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Aquesta activitat es podria realitzar a l’optativa “LES TIC” de GES 1 i GES 2, ja que intenta
recopilar informació bàsica a nivell d’usuari envers les noves Tecnologies de la Comunicació i
la informació.

Autoria

Maria José Mahiques Serrano. CFA TORTOSA. Tortosa
COMPETIC inicial C4. Tractament de la informació escrita. 
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