
C5. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ GRÀFICA, SONORA I DE LA IMATGE EN MOVIMENT

Crea la teva felicitació

Objectiu final de l'activitat 

En acabar la seqüència didàctica l'alumne ha de ser capaç de fer-se una fotografia personal,
elaborar un petit fotomuntatge per decorar aquesta imatge, combinar el color i el blanc i negre i
afegir un text de felicitació.

Continguts i procediments

• Elaboració d'una fotografia personal.
• Importació de la fotografia a l'ordinador.
• Combinació de diferents imatges per crear un fotomuntatge.
• Combinació de color i blanc i negre fent servir una capa de transparència.
• Afegir un text a la imatge.

Contextualització

Aquesta activitat s'ubica al curs de COMPETIC 3 per desenvolupar continguts avançats de la
competència 5: Tractament de la informació gràfica, sonora i la imatge en moviment.

Es  tracta  d'una  activitat  que  contempla  tot  el  procés  d'elaboració  d'una  felicitació
personalitzada, des de la captura de la fotografia i importació a l'ordinador, fins a l'aplicació de
diferents eines del GIMP per fer una edició avançada de la imatge original.

A l'alumnat es presenta la tasca de la manera següent:

“Crea la teva felicitació”

A partir d'una fotografia teva has de crear una felicitació personalitzada, per fer-ho has de:

• Fer-te la fotografia sobre la què treballaràs.
• Passar aquesta fotografia a l'ordinador.
• Cercar imatges amb drets per a la seva reutilització per decorar la teva fotografia.
• Elaborar una fotomuntatge amb les diverses imatges.
• Combinar el color i el blanc i negre fent servir una capa de transparència.
• Afegir un text de felicitació.

Tipologia
Activitat individual competencial interdisciplinar.

Temporalització
1 o 2 sessions de dues hores en funció del grup classe.



Criteris d'avaluació (alumne 10)
En acabar la seqüència l'alumnat ha de saber i saber fer...

1. La fotografia és adequada per a l'elaboració de la tasca.
2. La importació de la imatge a l'ordinador ha sigut correcta.
3. El fotomuntatge s'ha elaborat de forma correcta.
4. El treball amb les capes ha sigut l'adequat.
5.  La combinació de color i blanc i negre és correcta i adient.
6.  Els textos s'han afegit correctament.

Indicadors d'avaluació

1.1. És una fotografia nítida.
1.2. L'objecte principal de la imatge és l'alumne.
1.3. La imatge té espai per afegir objectes decoratius i un text.

2.1. La imatge està guardada a la carpeta de l'alumne.
2.2. El nom de l'arxiu fa referència a algunes d'aquestes dades: data, nom de l'activitat, nom de la 
competència, del curs...

3.1. Les imatges decoratives es troben a la carpeta de l'alumne junt a la seva fotografia.
3.2. Les imatges decoratives tenen el fons transparent.
3.3. La fotografia té més d'un element decoratiu.
3.4. No es veu informació exterior a les vores de l'objecte.
3.5. No s'ha retallat part de l'objecte.
3.6. La dimensió dels objectes decoratius és proporcional a la fotografia.

4.1. L'arxiu “XCF” conté dues capes iguals, una en color i altra en blanc i negre.
4.2. La capa en blanc i negre té un canal de transparència.

5.1. La fotografia final conté zones en blanc i negre i zones en color.
5.2. Les zones en color són aquelles més importants de la imatge.

6.1. La imatge conté dos textos.
6.2. El text de felicitació és el principal i el del nom és més petit.
6.3. El color de cada text és diferent.
6.4. El tipus de lletra de cada text és diferent.
6.5. El text de felicitació està centrat.
6.6. El text amb el nom està situat en una cantonada.

Recursos

Vídeo: Curso básico de GIMP. Fondos transparentes.
Vídeo: Curso básico de GIMP. Fotomontaje.
Vídeo: Curso básico de GIMP. Colorear blanco y negro.
Vídeo: Curso básico GIMP. Textos básicos.
Pautes per l'alumnat per desenvolupar la seqüència didàctica: "Crea la teva felicitació".

https://www.youtube.com/watch?v=SjREkV_VniY
https://www.youtube.com/watch?v=MhPYp6m2st4
https://www.youtube.com/watch?v=rbpeaDLiFlg&list=PLdTIvJN202Cq5jklX_VpoQFnifDKio99f&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=o0LefizgcQ4

