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INFORMÀTICA 
 

Introducció 
 
Entre les diverses tecnologies desenvolupades per l‟ésser humà en destaca una 
per la seva evolució fulgurant: la informàtica, o tecnologies de la informació i 
la comunicació. Malgrat que es tracta d‟una tecnologia relativament jove, el 
seu grau d‟influència en la societat sembla no tenir límits. Es tracta, com es pot 

deduir del seu nom, d‟una branca que estudia el tractament de la informació 
mitjançant l‟ús de màquines automàtiques, les quals avui dia es poden trobar 
per tot arreu. La importància actual de la informàtica rau en el fet que és la 
dinamitzadora d‟una tercera revolució productiva en la qual la informació 
ocupa el lloc de l‟energia. Els sistemes de comunicacions, ajudats per una 
generació molt avançada de components electrònics, han suposat l‟impuls 
definitiu que ha generat un entorn tecnològic nou que es caracteritza per la 
utilització de sistemes d‟informació interactius. La nostra societat s‟ha vist 

condicionada per tots aquests desenvolupaments fins al punt d‟anomenar-se 
„societat de la informació‟.  
 
Ja al 1970 s‟indicava que els mitjans de producció es desplaçaven des dels 
sectors industrials als sectors de serveis, on destaca la manipulació i 
processament de tot tipus d‟informació. Des del punt de vista econòmic, les 
tecnologies de la informació es consideren nous motors de desenvolupament i 
progrés i fan possible que les empreses siguin més o menys competitives, 

independentment de la seva situació geogràfica, perquè eliminen distàncies i 
fronteres. En les últimes dècades no ha deixat d‟incrementar-se aquest procés, 
especialment a les Illes Balears. 
 
Però no podem perdre de vista el marc sociocultural, on nombrosos reptes ens 
condicionen. D‟una banda, el creixement de la bretxa digital ens ha d‟impulsar 
a analitzar els llums i les ombres d‟aquest model de societat que, malgrat que 
ens dota de mitjans per accedir gairebé universalment a la informació, no 
aconsegueix incorporar a tots els membres de la societat humana a aquest 

procés. També hem d‟incorporar a la nostra reflexió el fet que l‟enorme flux 
d‟informació fa que els conflictes entre accés lliure i lleis de copyright o drets 
d‟autor es fan cada dia més comuns. Finalment, i en especial des del món de 
l‟educació, hem de considerar que la informació no és el mateix que el 
coneixement. Aquest canvi de paradigma ha estat proposat des de nombroses 
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fonts, ja que el coneixement és el fruit d‟un procés de construcció activa, que 
requereix tractar la informació amb esperit crític, analitzar-la, seleccionar-ne els 
diferents elements i incorporar els més interessants a una base de 
coneixements. 
 
Pel que fa a Internet, en els darrers anys s‟ha passat d‟un model on els 
continguts eren estàtics a un altre on aquests tornen dinàmics i són canviats i 
actualitzats a diari pels propis usuaris, gràcies a l‟aparició d‟una sèrie d‟eines 

que ens permeten posar en moviment la informació, indexar-la i gestionar-la 
més fàcilment. Aquest canvi, en el món de la xarxa es considera com el pas de 
la Web 1.0 a la Web 2.0, la qual es troba en un procés d‟expansió i 
actualització permanent. 
 
Per la importància que té, es proposa aquesta matèria com a opcional a quart 
curs d‟educació secundària obligatòria. No és tan sols una matèria 
instrumental, també ha de capacitar per a la comprensió d‟un present cultural 

i social en el qual s‟ha de tenir en compte que alguns dels conceptes tractats 
estan immersos en la vida quotidiana dels estudiants. Així mateix, encara que 
bona part de continguts lligats a les tecnologies de la informació i la 
comunicació s‟han tractat en la matèria de tecnologies, aquesta matèria en 
desenvolupa de manera específica i detallada alguns, i s‟ofereix des del seu 
caràcter finalista i orientador de l‟educació secundària obligatòria. 
 
Els continguts s‟articulen en quatre blocs que tracten de significar aquest 

desenvolupament específic de continguts dins l‟àmbit de les tecnologies: 
Sistemes operatius i seguretat informàtica, Multimèdia, Publicació i difusió de 
continguts i Internet i xarxes socials virtuals. 
 
Orientacions metodològiques 
 
Segons la Llei orgànica d‟educació, les propostes pedagògiques que elaborin 
els centres han de tenir en compte els diferents ritmes d‟aprenentatge dels 
alumnes, afavorir la capacitat d‟aprendre per ells mateixos i promoure el treball 

en equip. Així mateix, han d‟afavorir l‟assoliment i desenvolupament de les 
competències bàsiques i s‟ha de dedicar atenció especial a l‟expressió oral i 
escrita correcta. 
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També cal tenir en compte que el Parlament de les Illes Balears va aprovar per 
unanimitat de tots els grups parlamentaris, entre d‟altres, la Resolució següent, 
quant al programari: “1. Instar el Govern de les Illes Balears a fomentar l‟ús de 
codis de fonts obertes, per tal d‟integrar més gent de les Illes Balears a la xarxa 
d‟Internet i per impulsar el comerç electrònic.” Per la qual cosa es recomana a 
tots el centres que fomentin aquestes pràctiques en la mesura de les seves 
possibilitats. 
 

Aquesta matèria permet plantejar el desenvolupament dels continguts al 
voltant de projectes tecnològics o multimèdia, com el disseny de presentacions 
electròniques, l‟elaboració de produccions multimèdia o la publicació i difusió 
de pàgines web, entre altres, la qual cosa ofereix la possibilitat d‟organitzar el 
treball de l‟aula amb activitats individuals i grupals que permeten la 
participació activa de l‟alumnat en el seu aprenentatge i el desenvolupament de 
la capacitat d‟aprendre per ell mateix. A més, amb aquesta manera de 
treballar, l‟alumnat s‟acosta a la resolució de problemes semblants als que es 

troba qualsevol persona que hagi d‟utilitzar la informàtica com a eina de 
comunicació o de coneixement. 
  
Proposar a l‟alumnat l‟anàlisi de determinats problemes tecnològics com la 
interconnexió de diferents dispositius entre si o la incorporació de noves 
funcionalitats a un sistema, fomenta, no només les destreses tècniques 
relacionades amb l‟ús de la tecnologia, sinó també aquelles relacionades amb 
aprendre a aprendre i el desenvolupament de l‟autonomia i iniciativa personals, 

ja que l‟alumnat ha d‟adoptar decisions individuals i col·lectives que haurà 
d‟argumentar i defensar.  
 
És possible que els diferents coneixements de tipus tècnic que l‟alumnat pugui 
assolir amb aquesta matèria quedin obsolets en poc temps. És per això que 
hem de fomentar l‟aprenentatge autònom dels alumnes, de manera que el 
professor o professora ha de dotar l‟alumnat dels criteris, hàbits i estratègies 
que li permetin adaptar-se a un món canviant, en el qual ha de triar quan i en 
quina situació s‟ha de decidir per una solució tecnològica més innovadora. 

 
La gran quantitat d‟informació que es pot trobar a la xarxa fa necessari 
promoure entre l‟alumnat el desenvolupament de la seva capacitat crítica, 
perquè li permeti decidir sobre la informació a utilitzar i sobre com utilitzar-la. 
És també molt important orientar a l‟alumnat sobre els hàbits saludables per a 

http://web.parlamentib.es/
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l‟ús responsable de les tecnologies de la informació i de la comunicació, de 
manera que els alumnes coneguin els riscos derivats d‟un ús excessiu o 
inadequat dels ordinadors. 
 
Els treballs en grup que es realitzin dins aquesta matèria han de possibilitar el 
desenvolupament d‟actituds de cooperació i tolerància entre l‟alumnat, 
facilitar la seva capacitat de conviure, relacionar-se amb els altres i 
desenvolupar els valors democràtics. 

 
Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències bàsiques 
 
El tractament específic de les tecnologies de la informació i la comunicació 
s‟integra en aquesta matèria de manera principal, és per això que contribueix 
de manera plena a la competència referida al tractament de la informació i 
competència digital, imprescindible per adaptar-se a un món canviant, empès pel 
flux constant d‟informació que es genera i transmet mitjançant unes 

tecnologies de la informació cada vegada més potents i omnipresents. La 
matèria no només planteja un coneixement instrumental i tècnic, sinó tota la 
reflexió necessària sobre el marc social i cultural que la informàtica ha 
modificat des de la seva irrupció a finals del segle XX. 
 
A més, contribueix a l‟adquisició de la competència en el coneixement i la interacció 
amb el món físic mitjançant el coneixement de l‟entorn informàtic i a través del 
l‟adquisició de destreses tècniques per interactuar amb aquest en el 

desenvolupament de diversos processos i activitats. 
 
La contribució a l‟autonomia i iniciativa personal es desenvoluparà mitjançant una 
metodologia activa que, com en altres àmbits de l‟educació tecnològica, empri 
processos projectuals que permetin, tant com sigui possible, la necessària 
aportació personal. 
 
L‟adquisició de la competència social i ciutadana es construeix tant a partir de les 
possibilitats de projectes d‟aplicació que permetin adquirir destreses socials 

bàsiques des de la interacció i presa de decisions de l‟alumnat, com des de la 
reflexió imprescindible sobre les responsabilitats ciutadanes adquirides en l‟ús 
de les tecnologies de la informació. Per millorar el coneixement de 
l‟organització i funcionament de les societats es col·labora des de l‟anàlisi i ús 
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de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació 
de l‟entorn social. 
 
La contribució a la competència en comunicació lingüística es realitza mitjançant 
l‟adquisició de vocabulari específic en els processos de recerca, anàlisi, 
selecció, resum i comunicació d‟informació, i en totes les activitats que 
proposen com a finalitat la publicació i difusió de continguts. 
 

La contribució a la competència per aprendre a aprendre es materialitza amb l‟ús 
d‟estratègies de resolució de problemes on, després d‟adquirir els coneixements 
necessaris, és imprescindible una tasca de significació d‟aquests per abordar 
un projecte.  
 
Objectius 
 
L‟ensenyament de la informàtica en aquesta etapa té com a objectiu el 

desenvolupament de les capacitats següents: 
 
1. Aplicar tècniques bàsiques de manteniment i millora del funcionament 

d‟un ordinador, configurar-lo de manera independent o en xarxa i valorar 
la repercussió que té sobre un de mateix i sobre els altres l‟actuació davant 
dels recursos informàtics. 

2. Utilitzar els serveis telemàtics adequats per respondre a necessitats 
relacionades, entre altres aspectes, amb la formació, el lleure, la inserció 

laboral, l‟administració, la salut o el comerç, valorant en quina mesura 
cobreixen les esmentades necessitats i si ho fan de manera apropiada. 

3. Buscar i seleccionar recursos disponibles a la xarxa per incorporar-los a les 
seves pròpies produccions, valorant la importància del respecte de la 
propietat intel·lectual i la conveniència de recórrer a fonts que autoritzin 
expressament la seva utilització. 

4. Conèixer i utilitzar amb seguretat les eines per integrar-se a xarxes socials, 
aportar les seves competències al creixement de les mateixes i adoptar les 
actituds de respecte, participació, esforç i col·laboració que possibilitin la 

creació de produccions col·lectives. 
5. Utilitzar perifèrics per capturar i digitalitzar imatges, texts i sons i manejar 

les funcionalitats principals dels programes de tractament digital de la 
imatge fixa, el so i la imatge en moviment i la seva integració per crear 
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petites produccions multimèdia amb finalitat expressiva, comunicativa o 
il·lustrativa, en un format adient per distribuir-lo. 

6. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica per construir i expressar 
unitats complexes de coneixement en forma de presentacions 
electròniques, aplicant-les de manera local, per donar suport a un discurs, 
o de manera remota, com a síntesi o guió que faciliti la difusió d‟unitats de 
coneixement elaborades. 

7. Integrar la informació textual, numèrica i gràfica obtinguda de qualsevol 

font per elaborar continguts propis i publicar-los a la web, utilitzant 
mitjans que possibilitin la interacció (formularis, enquestes, bitàcoles, etc.) 
i formats que facilitin la inclusió d‟elements multimèdia decidint la forma 
en la qual es posen a disposició de la resta d‟usuaris. 

8. Conèixer i valorar el sentit i la repercussió social de les diverses alternatives 
existents per compartir els continguts publicats a la web i aplicar-los quan 
es difonguin les produccions pròpies. 

9. Emmagatzemar i protegir la informació mitjançant sistemes de protecció 

en els àmbits del programari i del maquinari amb procediments 
d‟encriptació i autentificació. Comprendre la importància de reforçar les 
conductes de seguretat activa i passiva que possibilitin la protecció de les 
dades i del propi individu en les seves interaccions a Internet. 

10. Conèixer els paquets d‟aplicacions en xarxa, els sistemes 
d‟emmagatzematge remots i els possibles sistemes operatius en Internet 
que facilitin la mobilitat i independència d‟un equipament localitzat a un 
lloc determinat. 

 
Continguts 
 
Bloc 1. Sistemes operatius i seguretat informàtica 
 
- Sistemes operatius: tipus i funcions principals. Sistema de fitxers. Interfície 

gràfica d‟usuari i intèrpret de tecles d‟ordre. Maneig i utilitats principals. 
- Creació de xarxes locals: configuració de dispositius físics per a la 

interconnexió d‟equips informàtics. 

- Creació de grups d‟usuaris, adjudicació de permisos, i posada a disposició 
de continguts i recursos per usar-los en xarxes locals sota diferents sistemes 
operatius. 

- Seguretat en Internet: programes maliciosos i pirates. El correu massiu i la 
protecció davant diferents tipus de programes, documents o missatges que 
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puguin causar perjudicis. Mesures de seguretat en programari i maquinari. 
Valoració de la importància de l‟adopció de mesures de seguretat activa i 
passiva. 

- Connexions sense fil i intercanvis d‟informació entre dispositius mòbils. 
 
Bloc 2. Multimèdia 
 
- Adquisició d‟imatge fixa mitjançant perifèrics d‟entrada. 

- Tractament bàsic de la imatge digital: els formats bàsics i la seva aplicació, 
modificació de mida de les imatges i selecció de fragments, creació de 
dibuixos senzills, alteració dels paràmetres de les fotografies digitals: 
saturació, lluminositat i brillantor.  

- Disseny vectorial. Elements, traçats i figures geomètriques fonamentals. El 
color 

- Modelat d‟objectes senzills en 3 dimensions. 
- L‟edició. Recursos informàtics per a la producció artística. Maquetació 

electrònica. Sortida a diferents suports. Art final.  
- Captura de so i vídeo a partir de diferents fonts. Formats bàsics i 

compressió. Edició i muntatge d‟àudio i vídeo per a la creació de continguts 
multimèdia. Elaboració i enregistrament en suport físic.  

- Aplicacions interactives multimèdia.  
- Necessitat de respectar els drets que emparen les produccions alienes. 
 
Bloc 3. Publicació i difusió de continguts 

 
- Disseny de presentacions. Elaboració de la informació: esquemes i notes. 

Formalització: plantilles i estils. Incorporació d‟elements multimèdia i 
animacions. Botons d‟acció i interactivitat.  

- Integració i organització d‟elements textuals, numèrics, sonors i gràfics en 
estructures hipertextuals. 

- Creació i publicació a la web. Estàndards de publicació. Nocions bàsiques 
d‟html. Editors i eines d‟administració.  

- Integració d‟elements multimèdia i interactius.  

- Accessibilitat de la informació. Pautes i recomanacions.  
 
Bloc 4. Internet i xarxes socials virtuals 
 



 

8 
Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma 

Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es 

- Història i fonament tècnic de la xarxa Internet. Integració de xarxes de 
comunicacions. 

- La informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació 
de l‟entorn social: comunitats virtuals i globalització. Tertúlies restringides, 
fòrums, blocs, wikis, BSCW.  

- Actitud positiva cap les innovacions en l‟àmbit de les tecnologies de la 
informació i la comunicació i cap la seva aplicació per satisfer necessitats 
personals i de grup. 

- Accés a serveis d‟administració electrònica i comerç electrònic: els 
intercanvis econòmics i la seguretat. 

- L‟enginyeria social i la seguretat: estratègies per al reconeixement del frau, 
desenvolupament d‟actituds de protecció activa davant dels intents de frau. 
Encriptació, clau pública i privada. Certificats digitals. 

- Accés a recursos i plataformes de formació a distància, ocupació i salut. 
- La propietat i la distribució del programari i la informació: programari lliure 

i programari propietari, tipus de llicències d‟ús i distribució. 

- Adquisició d‟hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat 
personal en la interacció en entorns virtuals: accés a serveis de lleure. Canals 
de distribució dels continguts multimèdia: música, vídeo, ràdio, TV, 
videojocs.  

- Accés a programes i informació: descàrrega i intercanvi, les xarxes P2P i 
altres alternatives per a l‟intercanvi de documents. Drets d‟autor, copyright i 
llicències lliures. Necessitat de respectar els drets que emparen les 
produccions alienes. 

- Xarxes cooperatives d‟informàtica distribuïda. Fonaments tècnics. Exemples 
i aplicacions. 

 
Criteris d’avaluació 
  
1. Instal·lar i configurar aplicacions i desenvolupar tècniques que permetin 

assegurar sistemes informàtics interconnectats. 
 

Es valora amb aquest criteri la capacitat de localitzar, descarregar i instal·lar aplicacions 

que prevenguin el trànsit no autoritzat en xarxes sobre diversos sistemes operatius, 
adoptant actituds de protecció activa i passiva.  

 
2. Interconnectar dispositius mòbils i sense fil o amb cablatge per intercanviar 

informació i dades. 
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Es pretén avaluar la capacitat de crear i utilitzar xarxes que permetin comunicar entre si 
diferents dispositius fixos o mòbils, utilitzant totes les seves funcionalitats i integrar-los 
en xarxes ja existents.  

 
3. Obtenir imatges fotogràfiques, aplicar-hi tècniques d‟edició digital i 

diferenciar-les de les imatges generades per ordinador. 
 

Es pretén valorar la capacitat per realitzar fotografies en format digital, 
emmagatzemar-les, comprimir-les i editar-les amb les aplicacions que es considerin més 
adients.  

  
4. Elaborar imatges vectorials en dos dimensions i combinar-les amb imatges 

tramades a la producció de l‟art final. 
 

Aquest criteri pretén valorar la capacitat de l’alumnat per crear les seves pròpies 

imatges vectorials, utilitzant les aplicacions que el professor consideri adients, i combinar 
aquestes imatges amb mapes de bits.  
 

5. Capturar, editar i muntar fragments de vídeo amb àudio i gravar-los en 
suport físic amb formats diferents. 
 
Els alumnes han d’instal·lar i utilitzar dispositius externs que permetin la captura, la 
gestió i l’emmagatzematge de vídeo i àudio. Aplicar les tècniques bàsiques per editar 

qualsevol tipus de font sonora: locució, so ambiental o fragments musicals, així com les 
tècniques bàsiques d’edició no lineal de vídeo per compondre missatges audiovisuals que 
integrin les imatges capturades i les fonts sonores. 

 
6. Dissenyar i elaborar presentacions destinades a donar suport al discurs 

verbal en l‟exposició d‟idees i projectes. 
 
Es pretén avaluar la capacitat d’estructurar missatges complexos amb la finalitat 
d’exposar-los públicament, utilitzant l’ordinador com a recurs en les presentacions. S’ha 

de valorar la correcta selecció i integració d’elements multimèdia de conformitat amb el 
contingut del missatge, així com la correcció tècnica del producte final i el seu valor com 
a discurs verbal.  
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7. Desenvolupar continguts per a la xarxa aplicant estàndards d‟accessibilitat a 
la publicació de la informació. 

  
Es pretén que els alumnes utilitzin aplicacions específiques per crear i publicar llocs web, 
incorporant recursos multimèdia, aplicant els estàndards establerts pels organismes 
internacionals, aplicant a les seves produccions les recomanacions d’accessibilitat i 

valorant la importància de la presència a la web per a la difusió de tota mena 
d’iniciatives personals i grupals. 

 
8. Participar activament en xarxes socials virtuals com emissors i receptors 

d‟informació i iniciatives comunes, adquirint les nocions de funcionament 
de xats, fòrums, blocs, wikis i eines BSCW. 
 
Aquest criteri se centra en la localització a Internet de serveis que possibilitin la 
publicació de continguts, utilitzant-los per a la creació de diaris o pàgines personals o 
grupals, la subscripció a grups relacionats amb els seus interessos i la participació activa 

en aquests grups, així com la utilització d’entorns d’aprenentatge a distància i de recerca 
de feina.  

 
9. Identificar els models de distribució de programari i continguts i adoptar 

actituds coherents amb aquests. 
 

Es tracta d’avaluar la capacitat per optar entre aplicacions amb funcionalitats similars 
quan es necessiti incorporar-les al sistema, tenint en compte les particularitats dels 

diferents models de distribució de programari. S’ha de tenir en compte el respecte a 
aquestes particularitats i l’actitud a l’hora d’utilitzar i compartir les aplicacions i els 
continguts generats amb aquestes. Així mateix, el respecte als drets de tercers en 

l’intercanvi de continguts de producció aliena. 


