
CRÈDIT VARIABLE DIARI (1r quadrimestre) I EL VÍDEO (2n quadrimestre) 
 
La feina consisteix a editar una publicació digital com a eina de desenvolupament i 
d’interiorització de valors relatius a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i a la 
identitat nacional catalana. Des del punt de vista del contingut, aquesta publicació tindrà dos 
centres d’interès: la reflexió sobre l’ús de les TIC, en general, amb una particular focalització 
en la comunitat lingüística dels Països Catalans, en particular. La publicació s’anomenarà 
Les hores i estarà disponible per Internet des de l’espai web de l’IES Salvador Espriu.  
 
L’arbre de continguts es desenvoluparà a partir de tres branques: seguiment de l'actualitat 
(portada) a partir del qual s’anirà generant material de reflexió que quedarà recollit en seccions 
amb propostes d’informació, formació d’opinió i debat i espais d’enllaços i de 
participació. 

 El seguiment de l’actualitat consistirà a  
o seleccionar notícies sobre conflictes produïts per l’ús de les TIC 
o explicar què s’està fent al centre en matèria de TIC 
o analitzar-hi la presència del català  

 Les seccions amb propostes d’informació, formació d’opinió i debat s’agruparan 
sota el títol d’Observatori digital, Poder digital i .cat. Els continguts es desglossaran 
en: 

o notícies sobre conflictes sorgits arran de la implantació de les TIC (p.e. la d’una 
condemna a una noia per haver fet ús indegut de l’e-mail d’una companya, 
l’enviament d’un acudit sobre el cap d’una empresa a través de l’e-mail...) 

o informació que faciliti l’esmentada reflexió (p.e. si es tracta de la propietat 
intel·lectual, oferir, a partir d’un enllaç que digui ‘Per saber-ne més’, informació 
sobre l’evolució històrica d’aquest dret, contingut, formes d’exercici...; a 
propòsit de la campanya pel domini .cat, fer conèixer com funciona la ICANN)   

o microcasos, alguns en vídeo, per induir la reflexió sobre què cal fer per resoldre 
els esmentats conflictes (elaboració d’una història, plantejament d’arguments 
d’acusació i de defensa de les accions realitzades) 

o propostes didàctiques (p.e. elaboració de decàlegs, redacció d’articles d’opinió, 
simulació de judicis amb arguments enfrontats...) 

 Hi haurà enllaços generals d’interès per a cadascun dels àmbits temàtics  
 Integració de la nostra feina a Escoles en Xarxa, un sistema de blocs,  que permet 

de tenir corresponsalies en diversos instituts dels països de parla catalana, no 
exhaustives, sinó seleccionades, des d’on es relaten amb les diferents veus dialectals 
les diverses realitats de la comunitat educativa dels Països Catalans. 

 
Avaluació 
a) Aspectes que es tindran en compte a l'hora d'avaluar 
• Intervencions a classe amb educació,  puntualitat i regularitat. 
• Aportació d'idees i material al treball d'equip. 
• Coordinació i integració en la tasca comuna. 
• Presentació puntual i acurada de tots els treballs requerits. 
• Estudi i assimilació dels principals conceptes. 
• Capacitat d'anàlisi crítica dels textos propis i aliens. 
 
b) Mètode d'avaluació 
• Correcció i puntuació de quatre treballs amb característiques definides per la professora. 
• Correcció i puntuació d'un treball periodístic de lliure elecció. 
• Valoració de les intervencions orals. 
• Valoració del resultat final (aportació final a l'edició del diari electrònic). 
 
Cadascun d'aquests apartats constituirà un 25% de la nota final de cadascun dels crèdits.  
 

http://escolesenxarxa.vilaweb.cat/

