
Projecte per a la certificació del curs

COMPETIC inicial

Curs 2013-2014



Projecte per a la certificació  del curs
COMPETIC inicial

Curs 2013-2014

Contextualització

Un grup de persones amb pocs coneixements digitals us han demanat que els feu una 
explicació de que és Internet i quines utilitats té. Cal que prepareu un petit dossier per 
lliurar a les persones assistents a l'explicació que fareu parlant dels conceptes bàsics 
d'Internet.

Alguns punts per incloure en el dossier.

• Definició d'internet
• Què ens cal per accedir-hi
• Els navegadors
• Configuració del navegadors
• Què és un proveïdor de serveis d'Internet
• Com arriba Internet a un ordinador i al telèfon mòbil
• Què és un URL,
• Cercadors
• Les cerques  
• Què és el núvol?
• Què són les aplicacions web,  com funcionen
• Serveis
• WEB
• Blog
• Streaming

• Programari lliure, codi obert
• Correu electrònic
• Calendaris i agendes digitals

• Xarxes socials
• Virus
• Malware
• Spyware
• Phishing
• Troians
• Wi-Fi
• Router
• Drets d’autoria
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Com fer i presentar el projecte
1. Un primer document, el dossier en el que es desenvolupin alguns conceptes 

d'Internet.
2. Un segon document en el que s'expliqui el procés de realització del projecte.

1. El dossier informatiu que podrà realitzar-se directament al Google Drive o en format 
ODT o DOC amb un mínim de 6 pàgines i un màxim de 12,  i un pes màxim de 10 Mb, haurà de
desenvolupar 10 dels següents aspectes com a mínim per a ser valorat:

Portada amb:
● Una imatge pròpia o amb llicència Creative Commons.
● Títol del treball amb el subtítol “Projecte final COMPETIC inicial”
● Nom i cognoms de l'autor/a
● Nom del CFA/AFA
● Data de lliurament

Característiques i continguts de la resta de pàgines:

• Fer l’explicació d’un mínim de 10 conceptes  relacionats amb Internet.
• Un salt de pàgina de la portada a la segona pàgina
• Capçalera amb el nom del projecte.
• Peu de pàgina que contingui el número de la pàgina i el nom de l’autor/a del treball.
• Imatges amb diferents ajustaments, posicions i mides.
• Correcció ortogràfica realitzada
● Text formatat utilitzant diferents tipus 

D'alineacions 
Estils de caràcter: tipus de lletra (negretes, cursives,..), efectes del tipus de 
lletra.
Estils de paràgraf: interlineat, sagnia a la primera línia,...

● Utilització de numeració i pics.
● Una taula amb dades alfanumèriques  formatada, vores, cel·les fusionades, fons de

cel·les, …

S’ha d’indicar la bibliografia i webgrafia utilitzades en la realització de projecte, amb 
l'enllaç  corresponent.
S’ha d’indicar la font de les imatges inserides.

2. Un document annex explicant el procés de realització.
En aquest document s’ ha d'explicar com s'ha realitzat el projecte. Pot fer-se utilitzant el 
Google Drive o en format ODT o DOC, i transformar-se en un document PDF
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Aquest document ha de tenir:
Portada amb:

● Títol del treball “ Com he realitzat el meu projecte final COMPETIC inicial”
● Nom i cognoms de l'autor/a
● Nom del CFA/AFA
● Data de lliurament

Pàgines amb:
• Capçalera amb el nom del projecte.
• Peu de pàgina que contingui el número de la pàgina i  el nom de l’autor/a del treball
• Paràgrafs i caràcters formatats
• Correcció ortogràfica realitzada

Cal que hi siguin presents com a mínim el següents elements:
• Explicació de la realització del projecte 
• Captures de pantalla en les que veiem un mínim de quatre pàgines web utilitzades 

per cercar informació.
• Captura de la imatge d'una carpeta creada amb la finalitat de desar-hi les imatges 

inserides ens el dossier.
• Captura de pantalla de la carpeta que conté l'antivirus utilitzat en el PC del centre.
• Captura de pantalla de la safata d'entrada del correu personal.
• Captura de pantalla del calendari personal de la data de lliurament del projecte
• Relació de les eines i programes utilitzats per a la realització de la tasca indicant el 

seu URL.

Com s'ha de lliurar el treball

El primer document (el dossier) ha de ser lliurat amb el nom: primer cognom(de 
l'alumne/a)_nom(de l'alumne/a)_COMPETICinicial_nom del centre/aula. Enviar-lo per 
correu electrònic al/la docent o compartir l'enllaç si s'ha fet al Google Drive
El segon document (l’annex) amb el nom:  primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de 
l'alumne/a)_el meu projecte COMPETICinicial_nom del centre/aula. Enviar-lo per 
correu electrònic al docent en format PDF

Dates de realització

● A partir del 15 de maig i abans de finalitzar el curs

Durada

● El projecte s’ha de realitzar presencialment en un temps no superior a les 6 hores
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Avaluació del projecte
Rúbrica

Instruments i aplicacions:

• S'ha fet la relació d’eines i recursos utilitzats  per fer el projecte
no supera l'ítem

0 punts

supera l'ítem

1 punt
Pàgina:

• S'ha fet una capçalera amb el títol del projecte

• S'ha fet un peu de pàgina amb número de pàgina i el nom del autor/a

• S'ha fet una taula amb dades alfanumèriques

• S'han formatat les vores de la taula i fusionat algunes cel·les 

supera un sol ítem de la llista

1punt

supera dos ítems de la llista

2 punts

supera tres ítems de la llista

3 punts

supera tots els ítems de la llista

4 punts
Text:

• S'ha fet la correcció ortogràfica del document

• S'han utilitzat negretes

• S'han utilitzat cursives

• S'han utilitzat diferents mides de tipus de lletra

• S'han subratllat paraules

• S'han fet diferents tipus d’alineació de text

• S'han utilitzat pics i/o numeració

• S’ha sagnat la primera línia de cada  paràgraf 

• S'utilitza un mínim de dos estils de paràgraf diferents  
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supera un sol 
ítem de la llista

1 punt

supera dos 
ítems de la 
llista

2 punts

supera tres 
ítems de la 
llista

3 punts

supera quatre 
ítems de la 
llista

4 punts

supera cinc 
ítems de la 
llista

5 punts

supera sis 
ítems de la 
llista

6 punts

supera set 
ítems de la 
llista

7 punts

supera vuit 
ítems de la 
llista

8 punts

supera nou 
ítems de la 
llista

9 punts

Imatge i so:

• S'ha fet la captura de la carpeta de les imatges

• S'han tractat les imatges tot conservant-ne la seva proporció

• S'han inserit imatges amb diferents formats
supera un sol ítem de la llista

1 punt

supera 2 ítems de la llista

2 punts

supera tots els ítems de la llista

3 punts
Cerca:

• S'ha fet una captura de pàgines web que s'han utilitzat

• S'han realitzat cerques bàsiques i s'ha seleccionat la informació rellevant valorant-la críticament
supera un sol ítem de la llista

1 punt

supera tots els ítems de la llista

2 punts
Emmagatzematge:

• S'ha tramés el segon document en format PDF

• S'han lliurat els dos documents amb el nom  indicat en cada cas
supera un sol ítem de la llista

1 punts

supera tots els ítems de la llista

2 punts
Comunicació interpersonal i col·laboració

• S'ha tramés el primer document utilitzant el correu electrònic

• S'ha fet la captura de pantalla de la safata d'entrada del correu personal

• S'ha fet la captura de pantalla del calendari personal del dia de lliurament del projecte.
supera un sol ítem de la llista

1 punt

supera 2 ítems de la llista

2 punts

supera tots els ítems de la llista

3 punts
Identitat digital, visibilitat i gestió de la privacitat pública i aliena: 
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• S'ha fet la captura de la carpeta de l'antivirus

• S'han indicat les fonts i l'autoria de les imatges
supera un sol ítem de la llista

1 punt

supera tots els ítems de la llista

2 punts

Qualificació del projecte en funció del nombre d’indicadors realitzats correctament.

Ítems Qualificació Ítems Qualificació Ítems Qualificació

1 0,38 11 4,23 21 8,08

2 0,77 12 4,62 22 8,46

3 1,15 13 5,00 23 8,85

4 1,54 14 5,38 24 9,23

5 1,92 15 5,77 25 9,62

6 2,31 16 6,15 26 10,00

7 2,69 17 6,54

8 3,08 18 6,92

9 3,46 19 7,31

10 3,85 20 7,69

Per superar el projecte cal obtenir un mínim de 5 punts
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