
                                                                                       

Expressa la teva opinió amb imatges

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.

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.

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

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. 
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Recursos emprats 

• OpenOffice, Libreoffice o MicorsoftOffice
• PDI de l’aula
• Fòrum del Moodle
• Vídeo amb el desenvolupament total d’una pancarta
• 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 i C5_Tractament de la
informació gràfica.

I  les  competències:  comunicació  lingüística,  matemàtica,  social  i  ciutadana,  aprendre  a
aprendre i l’autonomia personal.

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”. 

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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