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Contextualització

Us proposem la realització d'una presentació que faci referència a un tema del vostre 
interès ja sigui per explicar una afició, un viatge o un esdeveniment concret, etc...

Característiques de la presentació de continguts

Primer de tot caldrà crear una carpeta amb el nom “primer cognom(de 
l'alumne/a)_nom(de l'alumne/a)_COMPETIC3_C8_nom del centre” en la que anireu 
desant tots el documents i arxius que utilitzareu per realitzar el projecte.

La presentació ha de complir els següents requisits:

1. Tenir format odp, ppt 
2. S'han modificat els paràmetres preestablerts de la presentació.
3. Desar-la amb el nom “primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de 

l'alumne/a)_COMPETIC3_C8_nom del centre”
4. Utilitzar pàgines mestres o diapositives patró diferents. Una d'elles l'heu de crear i 

anomenar-la amb el vostre nom.
5. Tenir un mínim de 10 diapositives i un màxim de 20.
6. Una primera diapositiva a mode portada amb el títol de la presentació i el subtítol 

“Projecte COMPETIC 3 C8, el nom del centre/aula”. També ha de figurar-hi el nom
del autor/a, la data de realització i un enllaç a l'adreça de correu electrònic de 
l'autor/a.

7. A la resta de diapositives cal combinar imatge i text.
8. S'ha d'incloure com a mínim un gràfic.
9. S'ha d'incloure com a mínim una taula.
10. Incloure, com a mínim, dos objectes sobre els quals s'hagi creat un efecte (per

exemple, ombrejat o 3D).
11. Incloure un mínim de quatre animacions personalitzades de text o objecte.
12. Incloure botons d’acció o objectes de dibuix.
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13. Incloure, com a mimin, dos hipervincles a una pàgina web.
14. Incloure interaccions i enllaços interns, almenys entre sis diapositives.
15. Incloure un enllaç a un arxiu de text, a una imatge, un pdf, i un arxiu de so allotjat a

l'ordinador de treball.
16. Incloure transicions entre les diapositives amb so i moviment.
17. Incloure efectes d'animació d'objectes, tant d'entrada com de sortida, almenys a 6 

pàgines.
18.Almenys en una diapositiva incloure camins de moviment per a tots els efectes de 

la diapositiva.
19. Inserir notes i comentaris
20.Correcció gramatical i ortogràfica adequades.
21. Indicar l'autoria de les imatges i els altres arxius utilitzats.

Com s'ha de lliurar el treball?

Per completar l'activitat caldrà que pengeu la carpeta (que inclou la vostra presentació, els
documents i arxius que hi heu enllaçat) a Internet mitjançant alguna de les eines 
d'emmagatzematge en núvol: Dropbox, Box, Cubby, Google Dive... i després, compartiu-la
amb el/la docent de COMPETIC 3 utilitzant el correu electrotècnic.

Dates de realització

● Entre el 15 de maig i abans de finalitzar el curs

Durada

● El projecte s’ha de realitzar presencialment en un temps no superior a les 3 hores
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https://www.google.com/intl/ca/drive/start/index.html?utm_medium=ha&utm_source=es-oa-es-bk&utm_campaign=es
https://www.cubby.com/
https://www.box.com/
https://www.dropbox.com/


Avaluació del projecte

Rúbrica

Aspectes generals
• Inclou entre 10 i 20 diapositives
• S'ha creat una pàgina mestre o diapositiva patró.
• S'han utilitzat diferents diapositives patró o pàgines mestre.
• Inclou 1 diapositiva a mode de portada amb les dades sol·licitades,
• S'han modificat els paràmetres predeterminats de la presentació
• S'han indicat l’autoria del materials i recursos emprats.
• S'ha fet la correcció gramatical i ortogràfica.

No s'ha superat 
cap ítem de la 
llista

0 punts

S'ha superat un 
ítem de la llista

1 punt

S'han superat 2 
ítems de la llista

2 punts

S'han superat 3 
ítems de la llista

3 punts

S'han superat 4 
ítems de la llista

4 punts

S'han superat 5 
ítems de la llista

5 punts

S'han superat 6 
ítems de la llista

6 punts

S'han superat 
tots els ítems 
de la llista

7 punts
Efectes a les presentacions

• S'han fet transicions entre les diapositives
• S'ha inclòs so a la transició de diapositives
• S'han fet a sis diapositives efectes d'animació d'objectes, tant d'entrada com de sortida.
• S'han fet camins de moviment

No s'ha superat cap ítem de 
la llista

0 punts

S'ha superat un ítem de la 
llista

1 punt

S'han superat 2 ítems de la 
llista

2 punts

S'han superat 3 ítems de la 
llista

3 punts

S'han superat tots els ítems 
de la llista

4 punts
Disseny i manipulació d'objectes

• Les diapositives combinen imatges i text
• S'ha fet un mínim de quatre animacions personalitzades de text o objecte.
• Hi ha almenys un gràfic
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• Hi ha almenys una taula.
• Hi ha almenys dos objectes sobre els quals s'hagi creat un efecte
• S'han inclòs quatre animacions personalitzades de text o objecte
• Hi han notes i/o comentaris inserits

No s'ha superat 
cap ítem de la 
llista

0 punts

S'ha superat un 
ítem de la llista

1 punt

S'han superat 2 
ítems de la llista

2 punts

S'han superat 3 
ítems de la llista

3 punts

S'han superat 4 
ítems de la llista

4 punts

S'han superat 
5ítems de la llista

5 punts

S'han superat 6 
ítems de la llista

6 punts

S'han superat 
tots els ítems 
de la llista

7 punts
Hipervincles

• S'ha fet l'enllaç al correu personal
• Hi han dos enllaços a pàgines web
• S'ha fet un enllaç a un arxiu local de text, pdf o imatge.
• S'ha fet un enllaç a un arxiu de so local.
• S'han inclòs botons d’acció o objectes de dibuix
• S'han fet interaccions i enllaços interns, almenys entre sis diapositives

No s'ha superat cap 
ítem de la llista

0 punts

S'ha superat un ítem 
de la llista

1 punt

S'han superat 2 
ítems de la llista

2 punts

S'han superat 3 
ítems de la llista

3 punts

S'han superat 4 
ítems de la llista

4 punts

S'han superat 5 
ítems de la llista

5 punts

S'han superat tots 
els ítems de la llista

6 punts
Lliurament

• La presentació s'ha anomenat seguint les indicacions donades i lliurat en format ODP o PPT
• S'ha penjat la carpeta amb la presentació i arxius al núvol.
• S'ha compartit la carpeta amb el/la docent
• S'ha enviat un correu electrònic al /la docent amb l'enllaç de la carpeta compartida

No s'ha superat cap ítem de 
la llista

0 punts

S'ha superat un ítem de la 
llista

1 punt

S'han superat 2 ítems de la 
llista

2 punts

S'han superat 3 ítems de la 
llista

3 punts

S'han superat tots els ítems 
de la llista

4 punts
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Qualificació del projecte en funció del nombre d’ítems realitzats correctament.

Ítems Punts Ítems Punts Ítems Punts

1 0,36 11 3,93 21 7,50

2 0,71 12 4,29 22 7,86

3 1,07 13 4,64 23 8,21

4 1,43 14 5,00 24 8,57

5 1,79 15 5,36 25 8,93

6 2,14 16 5,71 26 9,29

7 2,50 17 6,07 27 9,64

8 2,86 18 6,43 28 10,00

9 3,21 19 6,79

10 3,57 20 7,14

Per superar el projecte cal obtenir un mínim de 5 punts
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