
                                                                                       

Compartim les nostres pel·lícules favorites. Hipervincles.

Objectius 

En acabar la seqüència didàctica, l’alumnat ha d’elaborar una fitxa amb els aspectes més
interessants  d’una  pel·lícula  que  hagi  escollit,  inserint  diferents  tipus  d’hipervincles,
convertint el document en PDF, i compartint l’enllaç al núvol amb el professorat i el grup
classe, tot fent comentaris constructius de les fitxes dels companys.

Descripció de la proposta 

Per elaborar la fitxa s’ha de crear un document de text on s’introdueixi, de forma escrita,
part de la informació (fent servir hipervincles dins del propi document) i amb hipervincles
externs l’altra part de la informació.
Finalment, el document en PDF s’ha d’allotjar al núvol i compartir amb la professora i la resta
de companys.

Aspectes didàctics i metodològics 

La  metodologia de  les  sessions  per  elaborar  aquesta  activitat  és  la  següent:  explicar  a
l’alumnat què volem aconseguir i per què. Aquesta explicació pot estar acompanyada d’algun
exemple. Cal insistir en quins seran els indicadors d’avaluació per clarificar el nostre objectiu
final. 
Presentar a l’alumnat de forma visual (mitjançant exemples) el funcionament, la utilitat, els
diferents tipus d’hipervincles i com inserir-los. 
Finalment, donar suport a l’alumnat perquè esculli la seva pel·lícula, elabori el disseny de la
fitxa i faci servir els hipervincles amb criteri.

El desenvolupament de l’activitat s’estructura de la següent manera:
• Explicació prèvia per part del docent, seguin la metodologia explicada anteriorment.

• Tasca inicial de cerca i tria d’informació a la xarxa (informació, imatges, URL). Amb
l’assessorament del  professor  per  donar  orientacions,  fomentar  el  comentari  entre
alumnes i evitar la repetició de pel·lícules per després poder compartir els resultats.

• Elaboració de la tasca final: Mitjançant una guia facilitada pel professorat .
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• Per  acabar  la  tasca:  Allotjar  al  núvol  el  document  en  PDF  i  compartir  amb  la
professora i el companys. Comentar, de manera constructiva, a través del núvol les
tasques dels companys.

Recursos emprats 

• Editor de textos LibreOffice
• Internet per a la cerca d’informació
• Google Drive
• Fitxes pedagògiques: C4. Tractament de la informació escrita: Libre Office. Nivell 

avançat. Mòdul 10.
• Guia de l’activitat

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

La competència que es treballa principalment és la C4: Tractament de la informació escrita.
També es treballa la competència C3: Navegació i comunicació en el món digital.

Els continguts i procediments que es treballen són els següents:
- Funcionament dels hipervincles.
- Creació de diferents tipus d’hipervincles.
- Elaboració de taules.
- Estils de pàgina (portada).
- Transformació en PDF.
- Compartició de documents.
- Ús correcte de l’expressió escrita.

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

Activitat dirigida a l’alumnat de COMPETIC 3, per desenvolupar part de la competència C4.
Tractament de la informació escrita.

Documents adjunts

Guia per a la realització de l’activitat (Alumnat). Autoria: Núria Sempere Serrano 

Autoria

Núria Sempere Serrano. CFA LA LLAGOSTA. La Llagosta
COMPETIC 3. C4. Tractament de la informació escrita. 
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