
                                                                                       

Títol:  Crea la teva felicitació

Objectius 

En acabar la seqüència didàctica l'alumne ha de ser capaç de
fer-se una fotografia personal, elaborar un petit fotomuntatge
per decorar aquesta imatge, combinar el color i el blanc i negre
i afegir un text de felicitació.

Descripció de la proposta 

Per tal que l'alumne aconsegueixi crear la seva pròpia felicitació personalitzada es plantegen
una seguit d'exercicis perquè es facin de forma pautada. En ells s'ha de seguir la seqüència de
tasques per dur a terme tot el procés de creació d'una imatge de felicitació personalitzada
alhora que s'introdueixin alguns recursos d'edició d'imatge amb GIMP així com de les seves
diferents possibilitats d'aplicació.

Aspectes didàctics i metodològics 

L’alumnat té una visió global de la tasca final des de l’inici. L’avaluació és compartida de
forma explícita  i  objectiva   amb l’alumnat.  La  metodologia  es  fonamenta  en  el  fet  que
l’avaluació guia l’aprenentatge.

Per desenvolupar la seqüència de manera efectiva, ha d’haver-hi orientació i acció tutorial,
guiatge i assessorament per a què l’alumnat desenvolupi les tasques amb garanties d’èxit.
També hi ha atenció a la diversitat, doncs:
Les guies i ajudes a l’alumnat fan que la classe sigui espai de consulta.
Les guies i l’avaluació compartida donen les pautes pel desenvolupament de les activitats.
Es tracta d'una activitat oberta on l'alumne té llibertat d'aprofundiment en funció dels seus
coneixements.
Els materials i recursos són diversos, per afavorir tots els estils d’aprenentatge.

Es fomenten les TAC (tècniques d’aprenentatge cooperatiu) i es té cura de propiciar un bon
clima relacional a l’aula, s’interpel·la a l’alumnat directament i els comentaris es fan en
positiu.

L’estil docent indueix a l’alumnat a l’acció de manera conscient.
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Es  parteix  dels  coneixements  previs,  s’estructuren  i  emmarquen els  coneixements,  es
donen píndoles de teoria relacionades amb la pràctica. 

Recursos emprats 

Fitxes pedagògiques C  5  . COMPETIC   3  . Competències bàsiques en TIC per la FPA   
Vídeo: Curso básico de GIMP. Fondos transparentes.
Vídeo: Curso básico de GIMP. Fotomontaje.
Vídeo: Curso básico de GIMP. Colorear blanco y negro.
Vídeo: Curso básico GIMP. Textos básicos.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Es treballa les competències C3. Navegació i comunicació en el món digital i C5. Tractament
de la informació gràfica, sonora i d'imatge en moviment.
També es treballa la competència artística.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Alumnat de COMPETIC 3 dels ensenyaments de Formació d’Adults. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

La  seqüència  didàctica  “Crea  la  teva  felicitació”  es  podria  aplicar  al  mòdul  de  GES
“Tecnologia de la Informació” i també es podria desenvolupar en el grup de COMPETIC 2.

Documents adjunts

Guia per al desenvolupament de la S. didàctica. Professorat. Autoria: Núria Sempere Serrano
Guia per al desenvolupament de les tasques. Alumnat. Autoria: Núria Sempere Serrano

Autoria

Núria Sempere Serrano. CFA La Llagosta.
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