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Contextualització

Amb la família, els amics o amb els companys del curs hem decidit anar a visitar una 
ciutat durant uns dies i ens han demanat que fem una proposta d'organització d'aquest 
viatge.

Què ens cal tenir present per organitzar el viatge:

• Ciutat

• Dates

• Nombre de persones

• Transport anada i tornada

• Allotjament

• Manutenció

• Activitats a realitzar

• Pressupost parcial i global

Com presentarem el projecte

1. Un document de text que podrà realitzar-se directament al Google Drive o en 
format ODT o DOC haurà de contemplar els següents aspectes com a mínim:

Portada amb:

• Una imatge d’elaboració pròpia situada com a fons de pàgina

• Títol del treball amb el subtítol “Projecte final COMPETIC 1”

• Nom i cognoms de l'autor/a

• Nom de CFA/AFA

• Data de lliurament

• Una llicència Creative Commons.
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Les pàgines han de tenir:
Capçalera amb el nom del projecte.
Peu de pàgina que contingui el número de la pàgina i  el nom de l’autor del treball.

El document ha de tenir:
Imatges amb diferents ajustaments i posicions, n’hi ha d’haver  de 800 de 600 i de 300 
píxels d’amplada.

• Un enllaç a un arxiu d’àudio amb format mp3 amb llicència Creative Commons.

• Un màxim de 20 pàgines

• Un pes màxim de 10 MG

• Una pàgina a l’inici de cada apartat d’organització del viatge únicament amb:

• El títol

• Una imatge

• Un salt de pàgina per accedir a la pàgina següent.

Exemple de diferents apartats

• Ciutat

• Situació geogràfica

• Breu història

• Demografia

• Llocs d’interès cultural i natural

• ...

• Dades

• Dates de realització

• Nombre de persones

• Transport anada i tornada

• ...

• Allotjament

• Menjar

• Activitats a realitzar

• Pressupost parcial i global

• ...

El document ha de tenir inserit un full de càlcul en el que s’hi contempli el pressupost del 
viatge. Aquest full de càlcul ha de contenir com ha mínim:

• Títol

• Cel·les formatades, colors tipus de font, vores, amplada, alçada...

• Fórmules en les que s’utilitzin diverses operacions, suma, producte, resta, 
divisió…
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• Cost per partides

• Cost per persona

• Cost total

• Indicació del percentatge que suposa cada partida respecte del total

S’ha d’indicar la bibliografia i webgrafia utilitzades en la realització del projecte
S’ha d’indicar la font de les imatges i sons utilitzats

2. Un document annex explicant el procés de realització,
En aquest annex s’ ha d'explicar com s'ha realitzat el projecte.
Aquest document ha de tenir:
Portada amb:

• Títol del treball “ Com he realitzat el meu projecte final COMPETIC 1”

• Nom i cognoms de l'autor/a

• Nom de CFA/AFA

• Data de lliurament
Les pàgines han de tenir:

• 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

Cal que hi siguin presents com a mínim el següents elements:

• Captures de pantalla en les que veiem un mínim de quatre pàgines web utilitzades 
per cercar informació.

• Captura d’un mínim de dues pàgines web ens les que s’ha sol·licitant pressupost 
del viatge, transport, allotjament…

• Captura de la imatge d'una carpeta creada amb la finalitat de desar-hi tots els 
documents utilitzats per realitzar la tasca.

• Captura de la publicació d’una referència del viatge preparat  a la xarxa, (Twitter, 
Facebook…)

• Relació de les eines i programes utilitzats per a la realització de la tasca indicant la 
seva URL

Com lliurarem el treball

El document ha de ser lliurat amb el nom: primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de 
l'alumne/a)_COMPETIC1_nom del centre/aula
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Els documents:
Cal allotjar el document en format  Google Drive, ODT o DOC a  un Drive, un Dropbox 
personal .https://www.dropbox.com/ o un Cubby      https://www.cubby.com/o eina similar i 
compartir-lo amb el/la docent tutor/a del curs COMPETIC 1 del centre

Enviar al/a la  docent per correu electrònic:

• L'enllaç del document compartit  en format  Googel Drive ODT o DOC

• Imatge en format JPG obtinguda un cop impresa la portada, escanejada i 
anomenada seguint les següents indicacions primer cognom(de 
l'alumne/a)_nom(de l'alumne/a)_portadaCOMPETIC1_nom del centre/aula

• El document en format PDF amb el nom:  primer cognom(de 
l'alumne/a)_nom(de l'alumne/a)_el meu projecte COMPETIC1_nom del 
centre/aula

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 9 
hores
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Avaluació del projecte
Rúbrica

Pàgina(document de text)
• S'ha fet un peu de pàgina amb número de pàgina i el nom del autor/a.
• S'ha posat capçalera i peu de pàgina a la portada.
• S'ha inserit una imatge a cada pàgina amb ajustaments diferents.

supera un sol ítem de la llista

1 punt

supera 2 ítems de la llista

2 punts

supera 3 ítems de la llista

3 punts

Text ( document de text)
• S'ha fet la correcció ortogràfica.
• S'han utilitzat negretes.
• S'han utilitzat cursives.
• S'han utilitzat diferent cossos.
• S'han utilitzat diferent estils.
• S'han subratllat paraules.
• S'han fet diferents tipus d'alineació de text.
• S'ha fet una capçalera amb títol del projecte.

supera un sol 
ítem de la llista

1 punt

supera 2 ítems de la 
llista

2 punts

supera 3 ítems de 
la llista

3 punts

supera 4 ítems de 
la llista

4 punts

supera 5 ítems de 
la llista

5 punts

supera 6 ítems de 
la llista

6 punts

supera tots els 
ítems de la llista

7 punts
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Full de càlcul
1. S'ha obert un full de càlcul.
2. S'ha posat un títol.
3. S'han formatat les vores de les cel·les.
4. Hi ha diferents estils de lletra.
5. S'ha aplicat fons en algunes cel·les.
6. S'han utilitzat un mínim de tres fórmules diferents.
7. S'han calculat tots els totals indicats.
8. S'han calculat percentatges.

supera un sol 
ítem de la llista

1 punt

supera 2 ítems 
de la llista

2 punts

supera 3 ítems 
de la llista

3 punts

supera 4 ítems 
de la llista

4 punts

supera 5 ítems 
de la llista

5 punts

supera 6 ítems 
de la llista

6 punts

supera 7 ítems 
de la llista

7 punts

supera 8 
ítems de la 
llista

8 punts

Imatge i so
• S'ha escanejat la portada i s’ha tramés al/a la professor/a en format JPG
• S'han utilitzat imatges de 800, 600 i 300 píxels d’amplada
• S'ha realitzat la imatge de la portada
• Les imatges no estan distorsionades
• S'ha inserit una imatge a cada pàgina amb ajustaments diferents
• S'ha fet la captura de web sol·licitant el pressupost del viatge
• S'ha enllaçat un arxiu d’àudio

supera un sol ítem 
de la llista

1 punt

supera 2 ítems de 
la llista

2 punts

supera 3 ítems de 
la llista

3 punts

supera 4 ítems de 
la llista

4 punts

supera 5 ítems de 
la llista

5 punts

supera 6 ítems de 
la llista

6 punts

supera 7 ítems de 
la llista

7 punts

Cerca
• S'han fet cerques bàsiques a Internet indicat la font i l’enllaç,reconeixent l'objectivitat i autenticitat de la informació 

localitzada
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no supera cap ítem de la llista

0 punts

supera l'ítem de la llista

1 punts

Emmagatzematge
• S'ha creat una carpeta per desar tots els arxius utilitzats en la realització de projecte
• S'ha desat l'arxiu amb les dades indicades
• S'ha desat el projecte en format PDF
• S'ha compartit i tramés el projecte al Drive, Dropbox o similar

supera un sol ítem de la llista

1 punts

supera 2 ítems de la llista

2 punts

supera 3 ítems de la llista

3 punts

supera 4 ítems de la llista

4 punts

Comunicació
• S'han tramés arxius utilitzant el correu electrònic
• S'ha fet la captura de pantalla de la publicació a la xarxa, (Twitter, Facebook…) del viatge

supera un sol ítem de la llista

1 punt

supera 2 ítems de la llista

2punts

Identitat digital:
• S'ha utilitzat una llicència 

no supera cap l'ítem de la llista

0 punt

supera l'ítem de la llista

1 punt
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Qualificació del projecte en funció del nombre d'ítems resolts correctament.

1 0,30 10 3,03 19 5,76 28 8,48

2 0,61 11 3,33 20 6,06 29 8,79

3 0,91 12 3,64 21 6,36 30 9,09

4 1,21 13 3,94 22 6,67 31 9,39

5 1,52 14 4,24 23 6,97 32 9,70

6 1,82 15 4,55 24 7,27 33 10,00

7 2,12 16 4,85 25 7,58

8 2,42 17 5,15 26 7,88

9 2,73 18 5,45 27 8,18

Per superar el projecte cal obtenir un mínim de 5 punts.
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