
ARC
Recursos per al professorat

Eines informàtiques

Objectius

– Conéixer i practicar  amb els diferents programes d'ofimàtica.

o Word.

o Excel. 

o Power point.
o Acces.

- Conèixer i practicar l'ús de diferents eines d'internet:
o Navegadors.
o Correu electrònic.
o Traductor, agenda, calculadora...

- Conèixer el funcionament i practicar amb programes informàtics interessants 
pel desenvolupament d'algunes matèries de la secundària.

o Dreamweaver.
o AutoSketch.
o Visual Basic.
o Control-Sadex.

Descripció de l’activitat

L'ac  t  i  v  i  t  at         c  onsisteix en un tutorial amb exercicis de diferents programes informàtics 
comercials.

Hi ha l´opció de fer-ho seguint la proposta didàctica o de forma lliure (escollint allò 
que es vol aprendre i/o ensenyar).

Permet un treball d'aprenentatge força autònom. Per tant, es pot utilitzar com a 
manual del professor o com una eina de suport per a l´alumnat.

Atès que el recurs presentat aquí ja té uns anys, les versions del programari en que 
s'han documentat les activitats potser que siguin més antigues de les que disposeu
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als ordinadors del centre. És important que aquest aspecte ho tingueu amb compte a 
l'hora de preparar activitats, ja que la proposta d'exercicis pot ser vàlida des del punt 
de vista didàctic, però les indicacions de menú i l'operativa dels programari ha pogut 
variar segons la versió emprada.

Aula

Aula d'informàtica.
(si se'ls presenta com una eina de suport ho poden utilitzar a casa i/o consultar a 
l'ordinador de casa).

Temporització

Difícil de definir ja que és un tutorial amb exercicis molt ampli.
La feina i la temporalització per a cada programa informàtic depèn, i molt, del nivell 
de partida de l'usuari.

Recursos emprats

– L’aplicatiu multimèdia:
http://www.xtec.cat/monografics/mattic/eines/index.htm

– Ordinador

Aspectes didàctics i metodològics

Com tot tutorial amb activitats es pot utilitzar de formes diverses.

• Com a material per impartir les classes: el professorat fa una exposició i 
després l'alumnat fa les pràctiques proposades.

• Com un material de suport: el professorat té plantejades les seves activitats 
específiques, els hi explica com fer-ho i els hi proporciona aquest recurs per si 
tenen algun dubte.

• Com un material d'autoaprenentatge (pels programes específics de matèria): 
se'ls hi explica què permet fer cadascun d'aquests programes i se'ls hi dóna 
llibertat a l'alumnat perquè l´utilitzin.

La meva proposta es utilitzar-ho com a material de suport i tenir plantejades altres 
activitats específiques.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Els programes informàtics que es poden treballar són:
• Word.
• Excel.
• Power Point.
• Acces.
• Internet (navegadors, edu365, correu electrònic, agenda, calculadora...).
• Dreamweaver.
• AutoSketch.
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• Visual Basic.
• Control-Sadex

La  principal  competència  treballada  és  la  de  tractament  de  la  informació  i 
competència digital.

Si s'utilitza la metodologia d'autoaprenentatge (arrel d'explicar la funció que cobreix 
cada programa  informàtic) potenciarem la competència d'aprendre a aprendre i la 
competència d'autonomia i iniciativa personal.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquest tutorial amb activitats està adreçat a tot l´alumnat d'ESO.
Fins i tot, pot ser una bona eina d'aprenentatge i/o consolidació pel professorat.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...

Com  les  TAC  són  d'ús  i  aprenentatge  transversal  aquesta  activitat  està  molt 
relacionada amb totes les matèries de l'ESO.

Documents adjunts
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