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Contextualització

Formeu part d'un grup de persones interessades en la conservació, protecció i difusió del 
patrimoni cultural, social i ambiental del vostre poble, barri o ciutat, i teniu la 
responsabilitat de fer un fulletó informatiu - divulgatiu d'un espai natural, edifici històric, 
escultura, pintura o qualsevol altre indret o element que desitgeu promocionar.

Heu de dissenyar un document que expliqui els trets més significatius de l'element escollit,
localització, accés, horaris de visita, descripció, història....

Elements que ens cal tenir present per dissenyar el fulletó:

• Nom

• Descripció

• Història

• Importància

• Localització

• Accés

• Horaris

• Activitats

• ...

Com presentarem el projecte

Un document de text que podrà realitzar-se en format ODT o DOC haurà de 
contemplar els següents aspectes com a mínim:

Portada amb:

• Una imatge significativa de l’espai escollit

• Títol del treball amb el subtítol “Projecte final COMPETIC 3. C4 Tractament de la 
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informació escrita ”

• Nom i cognoms de l'autor/a

• Nom del CFA/AFA

• Data de lliurament

• Una llicència Creative Commons.

Un mínim de 6 pàgines i un màxim de 20 amb.

• Un mínim de tres (comptabilitzant el de la portada) estils de pàgina diferenciats i 
marges superior, inferior i els laterals personalitzats.

• Salts de pàgina, de columna i de secció.

• Encapçalament diferenciat per cada estil de pàgina, almenys un fet utilitzant una 
macro.

• Peu de pàgina diferenciat per cada estil de pàgina, almenys un fet utilitzant una 
macro.

• El document ha d’estar numerat a totes les pàgines exceptuant la portada i la 
pàgina de l'index

• El text estarà disposat en columnes, però aquestes variaran en número al llarg del 
document i en una mateixa pàgina, text distribuït en una columna, en una, dues o 
tres.

• Incorporarà un mínim de 6 imatges o gràfics, que tindran una llegenda amb 
numeració automàtica, diferents ancoratges i ajustaments.

• L'ortografia i la gramàtica estarà revisada en profunditat.

• El text estarà maquetat utilitzant diferents estils de paràgraf: títol, encapçalament 1, 
2, estil per defecte i un estil propi, els estils utilitzats a la llegenda, el peu i 
l'encapçalament de pàgina també s’han de personalitzar.

• Utilització d’almenys una llista amb pics i una de numeració en un mínim de 4 
paràgrafs.

• Els paràgrafs han de tenir una sagnia a la primera línia, automàtica o 
personalitzada i interlineat personalitzat.

• Una taula que reculli dades de l'indret, amb estil  de paràgraf propi, encapçalament,
la primera columna ordenada en ordre ascendent, i com a mínim una imatge 
inserida a la taula.

• Un mínim de dues operacions matemàtiques, amb l’estil de marc fórmula.

• Un mínim de 4 notes al peu.

• Hipervincles a URL.

• Hipervincles dins el mateix document. 

• Índex de continguts automàtic no modificat manualment, a mode de sumari.

• Un comentari a tall de resum a les propietats del document

S’ha d’indicar la font de les imatges i elements utilitzats
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Com lliurarem el projecte
Per correu electrònic al/a la docent de COMPETIC 3 

El document en format ODT o DOC ha de ser lliurat anomenat com segueix: primer 
cognom(de l'alumne/a)_nom(de l'alumne/a)_COMPETIC3_ C4_ nom del centre/aula
També cal allotja el document amb el mateix nom i format PDF
 al Drive, Dropbox .https://www.dropbox.com/ o un Cubby o  altre i compartir-lo amb el/la 
docent del curs COMPETIC 3 

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 3 
hores
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Avaluació del projecte
Rúbrica

Text (1a part):
• S’han fet tres estils de pàgina diferenciats
• S’han fet diferents  encapçalaments  i peus de pàgina
• S’ha posat llegenda amb numeració automàtica a totes les imatges
• S’ha personalitzat l’interlineat

només s'ha superat un ítem de la 
llista

1 punt

s'han superat 2ítems 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

Text (2a part):
• S’han fet enllaços interns en el document
• S’ha fet un índex de continguts automàtic
• S’ha fet un comentari a tall de resum a les propietats del document

només s'ha superat un ítem de la 
llista

1 punt

s'han superat 2ítems de la llista

2 punts 

s'han superat 3 ítems de la llista

3 punts

Pàgina (1a part): 
• S’ha fet la portada atenent a les dades i característiques indicades
• S’han fet diversos salts de pàgina, de columna i de secció al llarg de tot el document
• S’ha fet un encapçalament de pàgina utilitzant una macro
• S’ha fet un peu de pàgina utilitzant una macro

només s'ha superat un ítem de la 
llista

1 punt

s'han superat 2ítems 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

Pàgina (2a part): 
• S’ha distribuït el text i les imatges d’una mateixa pàgina en diferents seccions d’una dues i tres columnes
• S’han inserit un mínim de sis imatges en les pàgines interiors del document amb diferents ancoratges, ajustaments i mides
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• S’han posat 4 notes al peu al llarg del document
només s'ha superat un ítem de la 
llista

1 punt

s'han superat 2ítems de la llista

2 punts

s'han superat 3 ítems de la llista

3 punts

Paràgraf (1a part):
• S’ha revisat en profunditat l'ortografia i la gramàtica de tot el document, incloses capçaleres i peus de pàgina
• S’ha creat un estil de paràgraf propi
• S’ha maquetat el text utilitzant diferents estils de paràgraf: Títol encapçalament 1, 2, estil per defecte, estil propi, encapçalament i 

peu de pàgina
• S’ha utilitzat una llista amb pics i una de numeració en un mínim de 4 paràgrafs
• S’ha fet a tots els paràgrafs una sagnia a la primera línia automàtica o personalitzada

només s'ha superat un ítem 
de la llista

1 punt

s'han superat 2ítems 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
Paràgraf (2a part):

• S’ha creat una taula amb estil de paràgraf personalitzat i amb la primera fila com capçalera

• S’ha inserit una imatge a la taula
• S’han inserit dues operacions matemàtiques utilitzant  l’editor de fórmules matemàtiques del processador de text
• S’han fet enllaços  externs

només s'ha superat un ítem de la 
llista

1 punt

s'han superat 2ítems 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

Emmagatzematge:
• S'han  lliurat els arxius amb el nom i formats indicats

no s'ha superat l'ítem

0 punts

s'ha superat l'ítem

1 punt
Identitat digital:

• S’ha indicat la font de les imatges indicant els drets d’autoria
no s'ha superat l'ítem

0 punts

s'ha superat l'ítem

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

Ítems Punts Ítems Punts Ítems Punts

1 0,4 10 4 19 7,6

2 0,8 11 4,4 20 8

3 1,2 12 4,8 21 8,4

4 1,6 13 5,2 22 8,8

5 2 14 5,6 23 9,2

6 2,4 15 6 24 9,6

7 2,8 16 6,4 25 10

8 3,2 17 6,8

9 3,6 18 7,2

Per superar el projecte cal obtenir un mínim de 5 punts
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