
                                                                                       

Expressa la teva opinió amb imatges

[Imatge pròpia]

Objectius 

En acabar la seqüència didàctica, l’alumne ha de ser capaç d’expressar la seva opinió (amb
paraules i imatges) de forma crítica i constructiva, tot creant una pancarta on es treballi amb
l’edició i manipulació d’imatges i text en format gràfic. L’alumne també ha de ser capaç
d’extreure la pancarta en diferents formats per poder imprimir-la posteriorment o enviar-la a
un impressor.

Descripció de la proposta 

L’escola vol col·laborar amb diferents pòsters o pancartes amb l’Associació de veïns, on es
treballen alguns problemes que afecten al barri. Per això, l’alumnat ha de crear un pòster o
pancarta amb idees pròpies o amb drets d’utilització.
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Aspectes didàctics i metodològics 

A partir d’un model de pancarta que es presenta en format de petit vídeo es dóna una visió
global  del  que  es  farà.  També  es  comparteix  amb l’alumnat  els  criteris  i  els  indicadors
d’avaluació de forma explícita i objectiva.

El desenvolupament de l’activitat s’estructura de la manera següent:

Experimentació prèvia.
L’alumnat ha de comentar per parelles o grups de tres quins són els problemes que afecten el
barri, districte, poble o ciutat; també es comenten les possibles solucions. El/la docent recull
les idees a la PDI. Els alumnes fan comentaris i propostes per poder millorar les possibles
solucions als problemes.

Cada alumne ha de triar el tipus de problema i la possible solució que vol realitzar.

Exemples de format.
El/la docent passa un vídeo on es veu un exemple de com es genera una pancarta amb text i
imatges i exemples de pancartes ja fetes.

Teorització.
S’explica mitjançant una guia com s’ha d’elaborar la pancarta amb tot el que ha de contenir
(text en format gràfic i imatges manipulades), i unes preguntes que conviden a la reflexió
sobre les paraules triades al text, per què s’han triat o, què es vol destacar amb cadascuna de
les diferents manipulacions o efectes que s’han fet servir a les imatges.  

Experimentació.
L’alumnat ha d’elaborar:

• Confeccionar unt text utilitzant les eines Fontwork o WordArt amb un processador de
textos.

• Realitzar un text utilitzant les eines de generació de logotips amb Gimp o programa en
línia que serveixi per fer el mateix.

• Fer una o dues imatges amb el telèfon intel·ligent o amb una càmera digital de fotos
on aparegui el problema del barri, districte, poble o ciutat triat. Passar les imatges de
l’aparell tecnològic a l’ordinador. 

• Fer vàries imatges amb un telèfon intel·ligent o amb una càmera digital de fotos on
aparegui la possible solució. Passar les imatges a l’ordinador. Canviar la seva mida,
utilitzar diferents filtres, girar imatges, enquadrar deformacions, diferents tipus de
selecció i treball amb capes.

• Genera la pancarta amb la unió i estructurant els textos i les imatges manipulades.
• Exporta la pancarta en diferents formats gràfics.
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• Si és possible, imprimir la pancarta en fulls DIN A3 de manera que una pancarta es
pugui encabir en 3 o 4 DIN A3.

En  tot  moment  es  fa  una  orientació  i  una  acció  tutorial  acurada,  un  guiatge  i  una
assessorament perquè l’alumnat pugui desenvolupar l’activitat de forma exitosa.

També es fa una atenció a la diversitat perquè:
• La guia de l’alumnat propicia que tot el temps de classe sigui espai de consulta al/la

docent.
• Es facilita l’ajuda entre iguals, i els que més saben poden ajudar els altres.
• S’estableixen  rutines  en  el  sentit  de  donar  pautes  per  al  desenvolupament  de

l’activitat.
• S’han dissenyat  i  s’utilitzen  materials  didàctics  variats,  per  afavorir  tots  els  estils

d’aprenentatge.

Es fomenten les TAC i es té cura que hi hagi un bon clima i una bona interrelació a l’aula,
interpel·lant a l’alumnat a participar directament.

L’estil docent es caracteritza per induir a l’alumnat a l’acció de manera conscient.

Es  parteix  dels  coneixements  previs,  estructurant  i  emmarcant  els  coneixements,  donant
píndoles de teoria; que és el bastiment que serveix per a la construcció de nous coneixements
i la seva aplicació.

El bastiment és l’ajuda,  els  suports, la informació que li  donem perquè resolgui  el repte
cognitiu  proposat,  i  tots  els  passos  del  desenvolupament  de  l’activitat  el  portaran  a
l’experimentació enriquida.  

L’ús del fòrum a la plataforma Moodle i el debat a l’aula, fomenta la interacció constructiva.
Si es pregunten, s’ajuden, veuen les reflexions dels altres i els treballs que han realitzat els
companys, aprenent més ràpid i millor perquè es tenen en compte diferents punts de vista.
Tot plegat fa que es millorin els resultats. 

Recursos emprats 

• OpenOffice, Libreoffice o MicorsoftOffice
• PDI de l’aula
• Fòrum del Moodle
• Vídeo amb el desenvolupament total d’una pancarta
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• Fitxes pedagògiques: COMPETIC 2.C4_tractament de la informació escrita. TT3_Inserir 
taules, imatges, formes i elements multimèdia

• Fitxes pedagògiques: COMPETIC 1.C5_Tractament de la informació gràfica.M1 fins M9
• Fitxes pedagògiques: COMPETIC 2.C5_Tractament de la informació gràfica.M1 fins M2
• Guia de l’alumnat per a la confecció de l’activitat

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Es treballa la competència TIC:
• C4_Tractament de la informació escrita: utilització barra de dibuix (FontWork)
• C5_Tractament de la informació gràfica: eines de pintar, seleccionar, utilitzar capes,

transformar, crear logotips, realitzar efectes i exportar a diferents formats d’imatge.

Competència en comunicació lingüística
• Elaboració de text d’estil periodístic.
• Generar idees, fer judicis crítics i prendre decisions.

Competència matemàtica
• Treballar amb diferents escales.

Competència social i ciutadana
• Saber comunicar-se i expressar idees pròpies.
• Ser creatiu.

Aprendre a aprendre
• Treballar l’autonomia i ser autodidacta.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Activitat dirigida a l’alumnat de COMPETIC 2, per desenvolupar part de la competència C5.
Tractament de la informació gràfica.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Aquesta activitat es podria utilitzar al CAM “Llengua” per practicar l’estil de text periodístic.

També es podria aplicar al mòdul optatiu de GES “Tecnologia de la Informació”. 
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Documents adjunts

Guia de l’alumnat per a la confecció de l’activitat

Autoria

José Antonio Pérez Martínez. CFA CANYELLES.
COMPETIC  2.  C4.  Tractament  de  la  informació  escrita.  C5.  Tractament  de  la  informació
gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
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