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No 
Conèixer  

(col·lectiu) 
Començar 

 (ind. amb ajut) 

Aplicar 
 (autònom) 

III.A.  CREACIÓ DE CONEIXEMENT EI CI CM CS ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 

A1.  Integrar  
informació 

 

a) Elaborar el guió de treball definitiu            

b) Relacionar la informació que ha 
estat sintetitzada i ordenada 

          

c) Aplicar una estructura coherent de 
conceptes i idees 

         

A2.  Incorporar 
aspectes 
personals 

a) Afegir opinions, idees i arguments 
propis 

         

b) Establir un punt de vista concret         

c) Aportar conclusions personals         

A3.  Elaborar un 
producte final 

 
 

a) Expressar continguts amb claredat, 
coherència i originalitat 

          

b) Adequar el contingut als 
destinataris establerts 

         

c) Determinar aspectes formals i de 
disseny 

        

d) Elaborar referències i cites de la 
informació consultada 

         

III.B.   COMPARTIR CONEIXEMENT EI CI CM CS ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 

B1.  Presentar el 
producte final 

a) Preparar una presentació 
considerant directrius establertes   

         

b) Explicar resultats utilitzant diferents 
llenguatges i suports 

        

c) Adequar la intenció comunicativa 
als destinataris establerts 

        

B2.   Difondre el 
producte final 
 

a) Exposar el producte elaborat a la 
comunitat educativa 

         

b) Utilitzar diferents plataformes 
presencials o virtuals 

         

c) Participar en fòrums i xarxes 
socials 

  Fòrums Fòrums Xarxes socials 

Model de 3 fases de la competència informacional a l’aula.  Esquema de seqüenciació . 

Àmbit III.  Comunicació de la informació   
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B3   Interactuar 
amb ètica i 
responsabilitat 

a) Mostrar iniciativa i implicació 
personal en l’intercanvi 
comunicatiu 

         

b) Debatre i argumentar afirmacions i 
conclusions 

        

c) Respectar la diversitat de 
perspectives i opinions 

        

III.C.    APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT EI CI CM CS ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 

C1.  Avaluar el 
resultats i  
el procés 

a) Valorar els resultats del projecte 
segons el punt de partida inicial 

        

b) Fer propostes de millora del procés 
d’elaboració 

         

c) Reflexionar sobre el propi 
aprenentatge 

         

C2.  Actuar 
conseqüentme
nt 

a) Prendre decisions en contextos que 
ho requereixin 

        

b) Emprendre iniciatives en contextos 
que ho requereixin 

       

C3.  Transferir el 
coneixement 

 

a) Utilitzar el coneixement per generar 
noves idees  

        

b) Utilitzar el coneixement per 
plantejar-se nous interrogants 

        

c) Utilitzar el coneixement en altres 
aspectes de la vida quotidiana 

        


