Fem la nostra revista d'entreteniments
Objectius
L'alumnat ha d'aplicar els coneixements que té de taules i formatació per a fer una
revista d'entreteniment. Després de fer la revista I el solucionari, ho ha d'enviar, en
format .PDF, al professor/a i companys. Pot ser per correu electrònic o al fòrum que
s'haurà creat a l'aula virtual.
• Fer taules I formatar-les per a que es vegi el resultat desitjat.
• Formatar la pàgina, peu, capçalera, marges
• Fer salts de pàgina.
• Inserir numeració de pàgines.
• Fer servir Font Work per a fer el títol.
Descripció de la proposta
S'explica que hem de fer una revista d'entreteniments que he de tenir:
• Format de pàgina amb marges superior-inferior a a 1,5 cm i dreta-esquerra a 2cm.
• Portada amb imatges i títol amb FrontWork
• Capçalera: “Revista d'entreteniment del / de la NOM_ALUMNE”
• Peu de pàgina amb el format Número de pàgina de recompte de pàgina
• Cada passatemps ha de començar en una pàgina nova. Ha d'haver salts de pàgina
• Ha d'haver un mínim de 4 passatemps i el solucionaris al final
◦ Creuada
◦ Mots encreuats
◦ Sopa de lletres
◦ Sudoku
◦ Sopa de lletres inventada (voluntari)
◦ Solucionari
• Desar-ho en format PDF per a poder enviar-ho a la família i amics
• Compartir-ho
Aspectes didàctics i metodològics
Es dóna una visió global del que farem des de l’inici de l’activitat i es comparteixen amb
l’alumnat els criteris i indicadors d'avaluació. Se'ls ensenya un document ja fet i així
sabran quin és el camí a seguir. Entre tots es pot decidir quin es el camí més fàcil per
fer-lo i decidir de que faran les sopes de lletres per a que no hi hagi moltes repetides.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Es treballa la Competència C4. Tractament de la informació
globalitzada.

escrita de forma

Els continguts i els processos que es desenvolupen són els següents:
• Fer taules I formatar-les per a que es vegi el resultat desitjat.
• Formatar la pàgina, peu, capçalera, marges
• Fer salts de pàgina.
• Inserir numeració de pàgines.
• Fer servir Font e Work per a fer el títol.
• Passar document a .PDF
• Compatir
NOTA: A COMPETIC 3, els alumnes recuperen la revista d'entreteniments, li posen
l'índex i afegeixen més entreteniments i comproven que l'índex s'actualitza.
Del C1. Cultura, participació i civisme digital
• Utilitza el correu electrònic.
Alumnat a qui s’adreça especialment
Activitat dirigida a l'alumnat de COMPETIC 2 i ampliat a COMPETIC 3
Avaluació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Format pàgina--------------------------------------------0,5 punts
Capçalera -------------------------------------------------0,5 punts
Peu de pàgina --------------------------------------------0,5 punts
Títol--------------------------------------------------------1 punt
Salts de pàgina-------------------------------------------1 punt
Desat en PDF i enviat per correu i a l'aula virtual - 0.5 punts
Creuada----------------------------------------------------1 punt
Mots encreuats-------------------------------------------1 punt
Sopa de lletres-------------------------------------------1 punt
Sudoku-----------------------------------------------------1 punt
Solucionari------------------------------------------------1 punt
Alguna Sopa de lletres inventada----------------------1 punt

Autoria
Aquesta pràctica ha estat realitzada per Olga Alonso Garcia i posada a la pràctica al CFA
Catalònia de l'Hospitalet de Llobregat.
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