
C4. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ ESCRITA

Preparem el nostre viatge

Objectiu final de l'activitat 

En  acabar  la  seqüència  didàctica  l'alumne  ha  de  ser  capaç  d'elaborar  una  petita  guia
informativa de viatge, que impliqui la organització i cerca de la informació, la distribució d'aquesta
en un document de text distribuït en columnes i la creació d'una portada amb un títol adient.

Continguts i procediments

• Realització de cerca i organització de informació en la xarxa.
• Reflexió i planificació de la distribució de la informació i estructura del document.
• Creació d'un full inicial amb format portada i amb un títol i subtítol.
• Distribució del text en columnes.
• Personalització de les columnes (nombre de columnes, amplada, línia de separació).
• Reflexió sobre la utilitat dels salts de pàgina així com la seva aplicació per canviar l'estil de 

pàgina.

Contextualització

Aquesta activitat s'ubica al curs de COMPETIC 3 per desenvolupar continguts avançats de la
competència 4: Tractament de text.

És una activitat, en primer lloc de d'organització i planificació de la feina, en segon lloc de
cerca  de  la  informació  i  finalment  de  posada  en  pràctica  els  continguts  d'edició  de  text  per
organitzar el document en columnes i amb una portada.

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

“Preparem el nostre viatge”

Has d'organitzar el teu viatge, per fer-ho has de:

• Escollir el lloc on vols anar de viatge.
• Elaborar un esquema de l'estructura del teu document per distribuir la informació.
• Realitzar la cerca en internet de la informació necessària.
• Realitzar  la  cerca  en  internet  d'imatges  amb  drets  de  reutilització  per  il·lustrar  el  teu

document.
• Crear un primer full amb format portada amb títol, subtítol i nom de l'alumne.
• Crear diferents fulls amb diferents estils (vertical o horitzontal) i amb diferents nombres de

columnes.
• Personalitzar el format de les columnes: amplada, línia de separació...
• Tenir cura de l'expressió escrita i la correcció ortogràfica.



Tipologia
Activitat individual competencial interdisciplinar.

Temporalització
2 o 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. Cercar informació adient i fiable.
2. Elaborar un esquema clarificador i organitzador.
3. Cercar imatges adients.
4. Elaborar una portada correctament.
5. Distribuir una pàgina vertical en diferents columnes.
6. Fer salts de pàgina per canviar a format horitzontal de la pàgina.
7. Distribuir la pàgina horitzontal en columnes.

Indicadors d'avaluació

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

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

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

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

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

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

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



Recursos

Vídeo: Imatges amb dret d'ús lliures amb Google.
Vídeo: Título con fontwork.
Vídeo: Texto en varias columnas. 
Vídeo: Newspaper column format.
Vídeo: Salt de pàgina.
Pautes per l'alumnat per desenvolupar la seqüència didàctica: "Preparem el nostre viatge".

https://www.youtube.com/watch?v=yjFPQe0su7Y
https://www.youtube.com/watch?v=9Rgr6lrGMlM
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

