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Temporalització
El treball de síntesi pretén ser un projecte en el qual l'alumnat apliqui de
manera pràctica les competències C1 a C6 adquirides al realitzar els nivells
COMPETIC inicial i COMPETIC 1.
•

Tercer trimestre del COMPETIC 1

•

Durada: 10 hores lectives

Els dos quadres següents mostren l'estructura general i l'encaix del treball de
síntesi de les competències C1 a C6, en relació al desenvolupament curricular
COMPETIC Inicial i COMPETIC 1.

Curs COMPETIC inicial
Proposta
hores
lectives

Trimestre

Competència

Nom abreujat

1T

C2: Tecnologia digital, ús de l'ordinador i
del sistema operatiu

Tecnologia

T

35 h

2T

C4: Tractament de la informació escrita

Tractament de text

TT

35 h

3T

C3: Navegació i comunicació en el món
digital

Navegació i comunicació

NC

35 h
105 h

Curs COMPETIC 1
Trimestre

Competència

1T

C6: Tractament de la informació
numèrica

2T

3T

Proposta
hores
lectives

Nom abreujat

Full de càlcul

FC

35 h

C5: Tractament de la informació gràfica,
sonora i de la imatge en moviment

Multimèdia

M

35 h

C1: Cultura, participació i civisme digital

Participació digital

PD

25 h

Treball

TS

10 h

C1 a C6: Treball de síntesi

105 h
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Programari necessari
•

Sistema operatiu

•

Programa d'edició d'imatges

•

Paquet d'ofimàtica

•

Navegador

Programari que pot utilitzar-se per realitzar el treball de
síntesi
Per la realització del treball de síntesi recomanem que s'utilitzin els següents
programes:


Sistema operatiu Microsoft Windows.



Sistema operatiu Linkat (http://linkat.xtec.cat/portal/index.php).



Paquet d'ofimàtica OpenOffice
(http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:OpenOffice.org).



Navegador Mozilla Firefox
(http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Firefox).



Programa d'edició d'imatges GIMP
(http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:GIMP).
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Treball de síntesi
Objectius


Aplicar d'una manera pràctica tots els continguts tractats al llarg dels
dos cursos COMPETIC.



Consolidar les actituds, coneixements i competències adquirides.



Visualitzar els aprenentatges realitzats i reflectir-los en un document
digital.

Continguts
Conceptes:


Tots els tractats al llarg de COMPETIC inicial i COMPETIC 1.

Procediments:


Tots els tractats al llarg de COMPETIC inicial i COMPETIC 1.

Proposta d’activitat


Es proposa crear un document de text que simuli ser la revista de l'aula
i on es mostrin les principals activitats realitzades a l'assignatura
d'informàtica al llarg dels dos cursos.

Resum dels requeriments del projecte (proposta)


La dedicació horària ha de ser aproximadament de 10h.



El treball estarà format per un document de text que inclourà una
portada il·lustrada on apareguin les dades bàsiques relacionades amb el
treball de síntesi: el títol, el nom de l'autor o autora i la data de
lliurament; així com d'altres dades que professor/a o alumne/a
considerin pertinents. De la mateixa manera, el treball ha de tenir un
encapçalament, on s'inclogui el títol de la revista i un peu amb el
número de pàgina.



En relació amb la competència Tecnologia, el treball inclourà un breu
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resum que reflectirà les accions que resulten necessàries per a tenir
cura de l'ordinador personal.


Ha d'incloure diferents imatges preparades per a l'ocasió i que
reflecteixin l'ús de la varietat d' eines treballades al llarg del curs, amb
especial atenció a les eines col·laboratives virtuals emprades: blocs,
wikis, debats virtuals, etc. Aquestes imatges, preparades amb un editor
gràfic, aniran acompanyades dels enllaços corresponents (URL de les
eines).



De la mateixa manera, el treball documentarà algunes de les activitats
realitzades al treballar la competència Tractament de la informació
numèrica (en aquest sentit, és vital que el o la docent, des d'inici de
curs, plantegi la necessitat d'anar conservant aquestes activitats, per
exemple, en una carpeta individual per a cada alumne/a).



És necessari que al llarg del treball es citin recursos de so o vídeo
seleccionats d'Internet i que resultin adequats per a l'adquisició dels
coneixements a què es fa referència.



Cal que el treball inclogui un apartat amb unes conclusions, on
l'alumne/a expliqui de manera vivencial com ha viscut l'experiència
formativa i on es comentin les tres activitats que li hagin semblat més
interessants, així com la seva utilitat. Aquest apartat es pot realitzar en
format “d'entrevista fictícia a l'alumne”.



La presentació ha de ser rica i variada, tot aplicant de manera coherent
tots els continguts de format apressos.



El treball s'ha de fer arribar al o a la docent pel mitjà que aquest/a
estableixi (per exemple, per correu electrònic).



Ha de ser individual i original.



Ha de presentar-se en els terminis que s’acordin amb el o la docent del
curs.

Possibles elements a avaluar


L'acompliment dels requeriments del projecte.



El grau de dificultat de desenvolupament de l'aplicació.



Els recursos i les estratègies emprats.



La presentació global del projecte (disseny) i la de cada part que el
conforma.
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Alguns recursos


Tots els recursos treballats al llarg de la formació i especialment:


COMPETIC. Mòdul 2. Informàtica Inicial.
http://www.xtec.net/fadults/competic/materials/m2/index.htm



COMPETIC. Mòdul 3. Informàtica Bàsica.
http://www.xtec.net/fadults/competic/materials/m3/index.htm



COMPETIC. Mòdul 4. Iniciació a l'Ofimàtica.
http://www.xtec.net/fadults/competic/materials/m4/index.htm

Tots els enllaços d'aquest document han estat revisats durant el mes d'abril de
2010.
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