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CB.1. Competència comunicativa 
lingüística i audiovisual

Desenvolupa les capacitats per saber comunicar oralment, per 
escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el 

propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb la gestió de la 
diversitat de llengües, amb l'ús adequat de diferents suports i 

tipus de text i amb adequació a les diferents funcions.

#jornadamagnet

No s’està treballant a les aules de forma clara i sistemàtica



Sense tenir en compte la feina feta 
dins del projecte MAGNET

Quants de vosaltres heu...

#jornadamagnet

1) fet un audiovisual per treballar amb els alumnes?

2) creat un producte audiovisual amb els alumnes?

3) visionat un audiovisual a l’aula?



#jornadamagnet



Utilitzem audiovisuals?

#jornadamagnet

Desenvolupem audiovisuals a l’aula?

Les gravacions poden servir-nos!

L’escola és una oportunitat educadora



#jornadamagnet



#jornadamagnet



#jornadamagnet

EC

2009

Articles 21, 58 i 59. 

Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la 
Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret 
a l’educació, tenen dreta a:

La finalitat de l’Educ. Primària i de l’Educ. 
Secundària Obligatòria és proporcionar a tots 

els alumnes una educació que els permeti  
...

les competències necessàries per a l’ús 
de les noves tecnologies i de la 

comunicació audiovisual.

“Ésser educats en el discurs audiovisual”.



#jornadamagnet

Decret 101/2010 (2012) 
Utilitzar diferents llenguatges (incloent-hi 
l’audiovisual) en el desenvolupament de l’infant.
Ús de materials audiovisuals.

Document d’orientacions per l’avaluació (juny, 2015)
Matisa la importància de com comunicar, tenint en 

compte els destinataris i els suports.

1r Cicle

2n Cicle

Decret 181/2008 
Importància del llenguatge audiovisual i de les TIC 
en els processos d’ensenyament i aprenentatge, en 
la comprensió i expressió de missatges 
audiovisuals i en el se ús en les diverses tasques 
escolars.

EI



#jornadamagnet

Decret 142/2007       Decret 143/2007                             .
Decret 51/2012 (modificacions). .

CB1. Comunicativa lingüística i audiovisual.

EP/

2013

ESO
...la comunicació audiovisual, l’ús de les TIC... es desenvoluparan en 

totes les àrees/matèries.



#jornadamagnet

2009

Articles 21, 58 i 59. 

EP/ESO
Decret 119/2015 
23 juny

CB.1. Comunicativa lingüística i audiovisual:

Annex 3. Àmbit digital. Transversal.
Competències digitals en totes les àrees i són responsabilitat de 
tots els mestres.

És la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, 
pensaments, fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir 
diferents suports i formats (escrit, audiovisual, gràfic…) atenent 
la diversitat de llengües, per interactuar lingüísticament de manera 
adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals.

Currículum provisional
1r.-3r. ESO. Curs 15/16



#jornadamagnet

Articles 21, 58 i 59. 



#jornadamagnet

El 6 de juliol, es farà l’aprovació formal del document:
“Projecte interdepartamental de competència digital docent”.

Quid de la qüestió

Cal que tots els docents siguem digitalment competents



El nostre alumnat ha d’esdevenir Digitalment Competent tenint en 
compte totes les dimensions.

#jornadamagnet



#jornadamagnet

Consell Escolar de Catalunya (04/03/2015).
Les tecnologies mòbils als centres educatius.



#jornadamagnet



moltes gràcies per la vostra atenció

enric@pip.udl.cat
@enrichenry


