
 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Utilitza el correu 
electrònic per 
enviar, respondre 
i reenviar 
correus, adjuntar 
arxius per 
comunicar-se 
de forma 
asíncrona i 
selecciona el 
camp amb còpia 
(CC) o còpia 
oculta (CCO). 

Utilitza el correu electrònic 
per enviar, respondre i 
reenviar correus, adjuntar 
arxius, etiquetar i organitzar 
els correus en carpetes per 
comunicar-se de forma 
asíncrona i selecciona el 
camp amb còpia (CC) o còpia 
oculta (CCO). 

Utilitza el correu electrònic per enviar, 
respondre i reenviar correus, adjuntar arxius, 
etiquetar, organitzar els correus en carpetes i 
per comunicar-se de forma asíncrona; 
selecciona el camp amb còpia (CC) o còpia 
oculta (CCO) i utilitza ser- veis associats com 
ara les alertes i la sindicació de continguts. 

Utilitza els 
serveis de 
missatgeria 
instantània (xats, 
missatges de 
mòbils, etc.) per 
comunicar-se de 
forma síncrona. 

Gestiona serveis de 
missatgeria instantània (xats, 
missatges de mòbils, etc.) per 
comunicar-se de forma 
síncrona. 

 

Utilitza 
documents 
digitals 
compartits i 
utilitza, de 
manera pautada, 
les eines de 
comunicació 
integrades. 

Utilitza documents digitals 
compartits tot utilitzant les 
eines de comunicació 
integrades. 

Utilitza documents digitals compartits tot 
gestionant les eines de comunicació 
integrades. 

Participa en 
espais web 
(blogs, fòrums, 
borsa de treball, 
etc.). 

Crea i publica arxius diversos 
en un espai web (blog, fòrum, 
borsa de treball, etc.) i deixa 
comentaris en espais creats 
per altres. 

Crea i publica arxius diversos en un espai web 
(blog, fòrum, borsa de treball, etc.), els 
interrelaciona amb d’altres creacions pròpies 
a la xarxa i deixa comentaris en espais creats 
per altres. 

Identifica i 
utilitza, de 
manera pauta- 
da, el canal 
digital i el codi 
adequat al 
propòsit de la 
comunicació. 

Identifica i utilitza el canal 
digital i el codi adequat al 
propòsit de la comunicació. 

Identifica, tria i utilitza amb criteri el canal 
digital i el codi adequat 
al propòsit de la comunicació. 

 


