
S'ha espatllat l'ascensor!

Objectiu final de l'activitat 

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.

Continguts i procediments

• El tractament de textos i la seva utilitat.

• Funcions bàsiques d'un processador de text.

• Ser conscient de la importància dels avantatges que suposa utilitzar un tractament de
text per crear documents per escrit necessaris en el nostre dia a dia. 

Contextualització

L'activitat  es  situa  a  l'inici  del  desenvolupament  de  la  Competència  4.  Tractament  de  la
informació escrita 

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

“S'ha espatllat l'ascensor”

Hem de fer un petit escrit a l'ordinador per tal de reclamar un tràmit, expressar una queixa...

Tipologia
Activitat individual competencial interdisciplinar.

Temporalització
3 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. Utilitzar el programari adequat
2. Utilitzar correctament l'ús de majúscules
3. Utilitzar correctament l'espai després de punt/coma
4. Escriure correctament la data amb un format adequat.
5. Utilitzar correctament el tipus de lletra, mida, negretes, cursives i subratllats.
6. Desar correctament l'escrit en el lloc adequat.
7. Adreçar-se amb correcció a la persona adequada per fer l'escrit.
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Indicadors d'avaluació

1- Utilitza un programa de Processament de Textos (Writer o Word)
2- Utilitza les majúscules després de punt i als noms propis
3- Posa un espai després de punt o coma.
4- Escriu la data amb un format correcte 
5- Utilitza tipus de lletra, mida, negretes, cursives i subratllats
6- Desa el document amb un títol significatiu a la seva carpeta.
7- Utilitza un llenguatge correcte i s'adreça a la persona adient

Recursos
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

Experimentació prèvia:

ACTIVITAT 1 Entrenament ratolí i teclat

Per  a  poder  fer  un  text  amb  les  característiques  que  es  demanen,  s'ha  de  conèixer  el
funcionament del ratolí i del teclat de manera bàsica. Els alumnes realitzen les tasques amb
suport de les explicacions del mestre. L'avaluació es realitza per mitjà de l'observació directa. 

Estructuració:
ACTIVITAT 2

 

Teorització
ACTIVITAT 3  L'ús del processador de text

Tot seguit s'explica a l'alumnat de quina manera es fa servir les eines bàsiques de edició de text
(lletra) amb el programa LibreOffice Writer.

Visualització dels vídeotutorials al moodle: explicació de l'ús de videotutorials.

Fem petites pràctiques d'edició de text (formatar petits textos amb les eines corresponents)

Experimentació enriquida

ACTIVITAT 4  Fer un petit text significatiu

L'alumnat ha de decidir quin és el text que vol fer:
• Carta al president de l'escala explicant un problema de l'edifici
• Carta al director de l'escola d'adults sol·licitant un certificat
• Fer una reclamació a l'empresa de telefonia
• Carta al director del diari...

https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/competic-inicial/c4-tractament-de-la-informacio-escrita/2-fitxes-pedagogiques
https://www.youtube.com/watch?v=371cy7JAtF0
https://www.youtube.com/watch?v=ODtYXaLiENw
http://www.xtec.cat/~figlesi2/mecanografia/teclat.htm
https://www.pbclibrary.org/raton/mousercise.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ODtYXaLiENw

