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Capacitat de comunicació escrita en l’àmbit acadèmic i 
professional

• Aplicació de la competència: Etiquetes i missatges de l'aplicació, realització d'enquestes als 
usuaris, confecció d'entregues parcials, memòria i elaboració del manual d'usuari.

• Recursos utilitzats: correctors ortogràfics, diccionaris en línia.

• Grau d’assoliment:

ADEQUACIÓ CONTINGUT ESTRUCTURA

ADEQUACIÓ:
REDACCIÓ DE

LES
ORACIONS PRESENTACIÓ

Excel·lència Desitjable Desitjable Desitjable Excel·lència

Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional
• Aplicació de la competència: redacció de documents, creació de presentacions,  disseny de 

diagrames, edició de vídeo, disseny de la base de dades, programació de serveis web, 
desenvolupament de l'aplicació.

• Recursos utilitzats: editors de text, editors de vídeo, gestors de bases de dades, programari 
de desenvolupament, cerques a internet, programes de testeig, còpies de seguretat bàsiques.

• Grau d’assoliment:

CERCA I
LOCALITZACIÓ
D’INFORMACIÓ

A LA
XARXA

TRACTAMENT I
ELABORACIÓ

DE LA
INFORMACIÓ

DIGITAL

PRESENTACIÓ I
DIFUSIÓ DE LA
INFORMACIÓ

DIGITAL

COMUNICACIÓ
A LA

XARXA

TECNOLOGIA
DIGITAL

SOBRE EL PUNT
DE

TREBALL

Desitjable Desitjable Mínim exigible Desitjable Desitjable

ACTITUD
DIGITAL

Desitjable

Capacitat de comunicació en llengua estrangera
• Aplicació de la competència: abstract de la memòria en anglès, cerca d'informació per 

realitzar el propi treball i per adquirir coneixements sobre els recursos TIC utilitzats, 
generació de codi (habitualment en anglès).

• Recursos utilitzats: diccionaris i traductors en línia.

• Grau d’assoliment:

COMUNICACIÓ
FAMILIAR I

QUOTIDIANA
RECURSOS

D’INTERNET

COMUNICACIÓ
ACADÈMICA I

PROFESSIONAL
INTERACCIÓ EN

GRUP

Desitjable Excel·lència Desitjable Mínim exigible



Treball en equip
Donat que aquest treball s'ha realitzat de forma individual, aquesta competència no s'ha pogut 
avaluar.

Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i futurs entorns
• Aplicació de la competència: aprenentatge de noves tecnologies (serveis web, bases de 

dades i servidors remots, desenvolupament amb Android) necessàries per a l'elaboració del 
treball.

• Recursos utilitzats: manuals, tutorials, documentació oficial.

• Grau d’assoliment:

AUTOCONEIXEMENT AUTOGESTIÓ

Desitjable Desitjable

Capacitat per innovar i generar noves idees
• Aplicació de la competència: estudiar i valorar diferents tecnologies a aplicar, intentar 

aprofitar el millor de cadascuna d'elles.

• Recursos utilitzats: documentació en línia.

• Grau d’assoliment:

ESTAT DE L’ART
EXPLORACIÓ

D’ALTERNATIVES
AVALUACIÓ DE

RESULTATS

ACTITUD
OBERTA DAVANT
LA INNOVACIÓ

Desitjable Mínim exigible Desitjable Desitjable
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