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Títol:  S’ha espatllat l’ascensor! 
 

Objectius  

 

En acabar la seqüència didàctica l’alumnat ha de ser capaç (a partir dels seus coneixements i 

habilitats) de escriure un petit text amb LibreOffice Writer utilitzant les eines més bàsiques 

del format de lletra de manera correcta. 

 

Descripció de la proposta  

 

Per tal que l’alumnat pugui realitzar la seqüència, es facilitarà a l’alumnat els recursos 

d’utilització previs a l’ús de LibreOffice Writer (teclat i ratolí). Un cop dominats aquests 

previs, posarem a l’abast de l’alumnat els recursos propis del Writer per tal que pugui fer 

amb autonomia el següent text: Escriure un petit text demanant al president de la comunitat 

de veïns que vinguin a reparar l’ascensor utilitzant de manera adequada les eines bàsiques del 

menú font del LibreOffice Writer. 

 

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 a desenvolupi les tasques amb garanties d’èxit. 

 

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. 

Els materials i recursos són diversos, per afavorir tots els estils d’aprenentatge. 

 

L’estil docent indueix a l’alumnat a l’acció de manera conscient. 

Es parteix dels coneixements previs, s’estructuren i emmarquen els coneixements, es 

donen píndoles de teoria relacionades amb la pràctica. Aquest és el bastiment per la 

construcció dels nous coneixements i la seva aplicació a contextos quotidians. 

El bastiment són totes les ajudes que donem perquè l’alumnat resolgui el repte cognitiu que 

proposem i que portarà al desenvolupament de la tasca final (experimentació enriquida). 
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Recursos emprats  

Fitxes pedagògiques: Competic Inicial: TT4: Format bàsic de text  
Vídeo: Eines per editar un text 
Pautes per desenvolupar les tasques. 
Ratolí: https://www.pbclibrary.org/raton/mousercise.htm 
Teclat: http://www.xtec.cat/~figlesi2/mecanografia/teclat.htm 
Pautes per fer la tasca final: Eines per editar un text 

Com guardar un arxiu 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

Es treballen les competències C4. Tractament de text. / C2. Tecnologia digital, ús de 

l’ordinador i del sistema operatiu. 

També es treballen la competència comunicativa i l’expressió escrita. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

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

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

La seqüència didàctica s’aplica a alumnes de COMPETIC Inicial i podria ampliar-se a alumnes a 

de FI3  i GES amb coneixements informàtics de nivell inicial. 

 

Documents adjunts 
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