
“Introducció a la competència digital”

La competència digital

El tractament de la informació i la competència digital figura explícitament entre les vuit 

competències del currículum de primària i de secundària. Aquesta competència es considera 

una competència transversal, que cal atendre i particularitzar en cadascuna de les àrees 

curriculars. No es contempla, doncs, la competència digital com un aprenentatge al marge dels 

continguts específics de les àrees sinó com una competència metodològica, juntament amb 

la competència matemàtica i la competència d'aprendre a aprendre. En conseqüència, el 

desenvolupament de la competència digital es realitza a través de les activitats ordinàries a 

l'aula, de forma integrada amb els continguts propis de cada àrea.

La competència digital és la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en 

conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos i 

amb eines digitals.

Les cinc grans dimensions de la competència digital

De forma sintètica, la competència digital comprèn cinc grans dimensions o àmbits. 

La dimensió de l'aprenentatge, que abasta la transformació de la informació en coneixement 

i la seva adquisició. La dimensió informacional, que abasta l'obtenció, l'avaluació i el 

tractament de la informació en entorns digitals. La dimensió comunicativa, que abasta la 

comunicació interpersonal i la social. La dimensió de la cultura digital o ciutadania digital, 

que abasta les pràctiques socials i culturals de la societat del coneixement i la ciutadania 

digital. I, finalment, la dimensió tecnològica, que abasta l'alfabetització tecnològica i el 

coneixement i domini dels entorns digitals.

Aquestes dimensions les podem distingir per poder conceptualitzar-les, però no les 

podem separar completament en les accions concretes, ja que es desenvolupen de forma 

integrada i s'expressen en actuacions eficients en contextos determinats. Qualsevol acció en 

contextos digitals comporta, en major o menor grau, una referència a més d'una d'aquestes 

dimensions. Per exemple, cercar informació a la xarxa, que es relacionaria bàsicament amb la 

dimensió informacional, també suposa utilitzar i gestionar dispositius i entorns de treball 

digitals (dimensió tecnològica) i inclou un procés de comprensió i avaluació dels resultats en 

relació als propòsits específics d'aprenentatge que volem assolir (dimensió de l'aprenentatge).

Una persona competent digital és, doncs, aquella que sap actuar de forma estratègica, 

flexible i integrada en situacions reals de forma eficient i eficaç en els cinc àmbits proposats.
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Mapa de la competència digital

Des del punt de vista competencial aquestes cinc grans dimensions poden ser 

expressades en cinc grans capacitats. Els alumnes, per esdevenir competents, haurien 

d'assolir, amb eines digitals i en entorns digitals, un grau de domini satisfactori de les 

següents capacitats:

1. Aprendre i generar coneixements, productes o processos.

2. Obtenir, avaluar i organitzar informació en format digital.

3. Comunicar-se, relacionar-se i col·laborar.

4. Actuar de forma responsable, cívica i segura.

5. Utilitzar i gestionar dispositius i entorns de treball digitals.

Aquestes capacitats esdevenen competència quan s'usen estratègicament per assolir 

els objectius que ens hem proposat i, per tant, suposen un ús transversal i interactiu, en 

contextos i situacions reals que requereixen la intervenció de coneixements vinculats als 

diferents sabers curriculars.
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En el treball als centres educatius, aquestes cinc grans capacitats es poden dividir en 

cinc capacitats més específiques que concreten les accions que l'alumnat fa a les aules en les 

seves activitats d'aprenentatge.

Capacitats que expressen la competència digital

1. Aprendre i generar coneixements, productes o processos.

1a. Representar i crear coneixement en diferents llenguatges específics (textual, 

numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).

1b. Produir coneixements i publicar informació emprant eines d'edició digital, localment 

o a la xarxa.

1c. Dur a terme projectes, resoldre problemes i prendre decisions en entorns digitals.

1d. Treballar amb eficàcia amb continguts digitals i en entorns virtuals d'ensenyament-

aprenentatge.

1e. Fer ús de les TIC com a suport del pensament reflexiu i crític, la creativitat i la 

innovació.

2. Obtenir, avaluar i organitzar informació en format digital.

2a. Usar sistemes informàtics i navegar per Internet per a accedir a informació, 

recursos i serveis.

2b. Utilitzar diferents fonts i motors de cerca segons el tipus i el format de la 

informació: text, imatge, dades numèriques, mapa, audiovisual i àudio.

2c. Desar, arxivar i recuperar la informació en format digital en dispositius locals i a 

Internet.

2d. Conèixer i emprar eines i recursos per a la bona gestió del coneixement en àmbits 

digitals.

2e. Avaluar la qualitat, la pertinença i la utilitat de la informació, els recursos i els 

serveis disponibles.
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3. Comunicar-se, relacionar-se i col·laborar.

3a. Comunicar-se mitjançant dispositius digitals i programari específic.

3b. Vetllar per la qualitat i el contingut de la comunicació atenent a les necessitats 

pròpies i dels altres.

3c. Emprar eines d'elaboració col·lectiva de coneixement en tasques i projectes 

educatius.

3d. Participar proactivament en entorns virtuals d'aprenentatge, xarxes socials i espais 

telecol·laboratius.

3e. Col·laborar i contribuir a l'aprenentatge mutu amb eines digitals.

4. Actuar de forma responsable, cívica i segura.

4a. Respectar i promoure comportaments democràtics i solidaris basats en la 

coresponsabilitat i la interdependència en entorns digitals.

4b. Gestionar la identitat digital i el grau de privacitat i de seguretat de les dades 

personals i de la informació a la xarxa.

4c. Actuar de forma cívica i legal respecte als àmbits de propietat del programari i els 

continguts digitals.

4d. Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la societat del coneixement.

4e. Iniciar-se en l'exercici responsable de la ciutadania digital.

5.Utilitzar i gestionar dispositius i entorns de treball digitals.

5a. Comprendre i emprar amb eficàcia els dispositius i sistemes informàtics propis de 

les TIC.

5b. Utilitzar les funcions de navegació en dispositius informàtics locals i en xarxa.

5c. Determinar i configurar el programari i l'entorn de treball.

5d. Instal·lar, actualitzar i desinstal·lar programari o dispositius informàtics.

5e. Tenir cura dels dispositius, el programari i els continguts o serveis digitals emprats.

Boris Mir,
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