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C4: Tractament de la informació escrita                                 

PREPAREM EL NOSTRE VIATGE   

Tasca  general: Elaboració  d'un  fulletó
informatiu organitzat  en  columnes  d'un  país  o
ciutat. On per exemple podeu afegir informació
del  següent  tipus:  idioma,  moneda,  menjars
típic...  El  document  final  ha  de  constar  d'una
portada i mínim un full vertical distribuït en dues
columnes i altre horitzontal en tres columnes.

                             TASCA 1. CERCA I ORGANITZACIÓ DE LA  INFORMACIÓ                                    

Després  d'una  pluja  d'idees  col·lectiva sobre  el  tipus  d'informació  que  és  necessària  o
interessant a l'hora d'organitzar un viatge, cadascú de vosaltres ha de fer el següent:

• Cercar informació de diferents fonts fiables per contrastar la informació i escollir la més
adient per al treball.

• En  el  següent  espai  elaborar  un  esquema/esbós  de  la  distribució  aproximada  de  la
informació en les diferents pàgines i columnes del document.

• Cerca d'imatges per il·lustrar el contingut del treball. Les imatges han de tenir una llicència
que permeti la seva reutilització, per dur-la a terme s'han de fer servir les eines avançades
de cerca de Google imatges.

Iŀlustració 1: Imatge de
https://www.flickr.com/photos/will_spark/8603567984



COMPETIC 3_C4                                                                                                                                                             Núria Sempere

Vídeo: Imatges amb dret d'ús lliures amb Google.

Avaluació tasca 1. Cerca i organització de la informació.

Criteri d'avaluació Indicadors d'avaluació

1. La cerca  d'informació és
adient i fiable.

- Escull un lloc o país a visitar que permet l'elaboració del fulletó.
- La informació cercada és útil per a preparar el viatge.
- Utilitza diferents fonts per cercar la informació.
- Utilitza llocs fiables (oficials) per cercar la informació.

2. L'esquema elaborat és
clarificador i realista.

- Elabora un esquema que compleix amb les condicions que ha 
de tenir el document.
- L'esquema es realista (es correspon de forma aproximada amb 
el resultat final de la tasca).

3. La cerca i ús de les imatges
és correcta.

- Escull imatges que es corresponen amb la informació del text.
- Utilitza imatges amb qualitat suficient.
- Utilitza imatges amb llicència per a la seva reutilització.

                                          TASCA 2. ELABORACIÓ D'UNA PORTADA                                                 

És hora de començar a fer el teu document. El primer
que hauràs de fer és crear la portada del teu fulletó. Per fer-
ho seguirem els següents passos:

• Donar  estil  de  “Portada”  al  primer  full  del  nostre
document:

▪ Format  -->  Portada  -->  Convertir  la  pàgina
existent en portada.

https://www.youtube.com/watch?v=yjFPQe0su7Y
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• Afegir un títol amb la galeria Fontwork amb el nom del país o ciutat.
Vídeo: Título con fontwork.

• Personalitzar el títol de Fontwork.

• Afegir un subtítol amb el nom de l'activitat.

• Afegir el teu nom

Avaluació tasca 2. Creació d'una portada.

Criteri d'avaluació Indicadors d'avaluació

1. La portada elaborada és
correcta.

- La pàgina de portada té estil de portada.
- El títol s'ha fet amb la galeria Fontwork.
- S'ha personalitzat el color i/o els efectes del títol.
- S'ha escrit un subtítol amb el nom de l'activitat (Preparem el 
nostre viatge).
- S'ha afegit el nom de l'estudiant a la portada.

                               TASCA 3. DISTRIBUCIÓ DEL TEXT EN COLUMNES                                              

Un cop tenim la portada del document feta és moment de començar a omplir-lo amb la
informació i imatges que has buscat.

Per distribuir el text de la primera pàgina en columnes has de fer el següent:

• Format  -->  Columnes.  Allí
pots  triar  el  nombre  de
columnes  que  vols  i  les
propietats d'aquestes. 

Vídeo: Texto en varias columnas. 

Vídeo: Newspaper column format.

• Modificar l'espaiat entre les
columnes i afegeix una línia
de separació entre elles.

Ara ja pots començar a afegir la informació i les imatges que has planificat per a aquesta 
primera pàgina de dues columnes.

https://www.youtube.com/watch?v=3q-W7NVXymg&index=44&list=PL94682FC0D2ADF410
https://www.youtube.com/watch?v=vpB9GYMZRBg
https://www.youtube.com/watch?v=TtzErjR2tqA
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Avaluació tasca 3. Distribució del text en dues columnes.

Criteri d'avaluació Indicadors d'avaluació

1. El text i les imatges s'han
distribuït en columnes

correctament.

- La pàgina té un mínim de dues columnes.
- S'ha modificat l'espaiat de les columnes.
- Ha inserit una línia de separació entre les dues columnes.

               TASCA 4. SALT DE PÀGINA I DISTRIBUCIÓ DEL TEXT EN COLUMNES                             

Un cop has  afegit  la  informació  que tenies  pensada per  a  aquestes  primera  pàgina  (o
primeres pàgines) distribuïdes en dues columnes, és moment de passar a la següent pàgina (o
pàgines). Aquesta ha de tenir format horitzontal i a més estarà distribuïda en tres columnes. 

Com que les pàgines  anteriors són verticals  i  les
següents volem que siguin horitzontals haurem de seguir
els següents passos per fer aquest canvi d'estil.

• Per  passar  d'un  format  vertical  a  un  format
horitzontal haurem d'inserir un salt de pàgina:
Inserir  –>  Salt  manual  -->  Salt  de  pàgina  i  estil
horitzontal.

Vídeo: Salt de pàgina.

A més a més aquest full ha d'estar distribuït en tres
columnes, per fer-ho has de:

• Inserir un format de columnes així com ho hem fet abans per afegir dues columnes.

• Modificar  l'amplada  d'alguna  d'aquestes  columnes  perquè  no  siguin  totes  tres  igual
d'amples.

Ja tens aquesta pàgina preparada per omplir-la amb tot allò que has dissenyat i buscat!

Avaluació tasca 4. Salt de pàgina i distribució del text en tres columnes.

Criteri d'avaluació Indicadors d'avaluació

1. La pàgina té format
horitzontal.

- Fa un salt de pàgina.
- Canvia el format de la pàgina en fer el salt de pàgina.

2. El full està distribuït en
columnes correctament.

- El full té dos o més columnes.
- L'amplada de les tres columnes no és la mateixa.

https://www.youtube.com/watch?v=9Rgr6lrGMlM

