
 
 
 

 

Col.legi “DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT” 
Fundació Dominiques de l‘Ensenyament 
C/ Mallorca 349    08013 BARCELONA 
 932 073 165  

 
INFORMÀTICA. 4t d’ESO 

MONTSE ROSSELL i SUSANA NOVOA 
 
CONTINGUTS DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA 
 
L’alumne/a que no hagi superat la matèria en convocatòria ordinària haurà de realitzar una 
sèrie de tasques de tots els continguts treballats al llarg del curs 2015-2016. 

- GOOGLE DRIVE. 

- TRACTAMENT I EDICIÓ D’IMATGES. 

- PROGRAMACIÓ AMB APPINVENTOR. 

- TRACTAMENT I EDICIÓ D’ÀUDIO. 

- TRACTAMENT I EDICIÓ DE VÍDEO. 

- BLOG. 

 
DEURES D’ESTIU 
 
1. Carpeta de Recuperació. 
- Realitza una carpeta a Google DRIVE, compartida amb la professora que s'anomeni 
Treball_Setembre_nom_alumne. 
- En el seu interior hi dipositaràs totes les feines que has d'entregar de manera ordenada. 
- Correu per compartir: Montse Rossell: informaticadominiques@gmail.com 
                                     Susana Novoa: susananovoa@dominiquesdelensenyament.com 
 
2. Gimp 
- Descarrega la imatge http://goo.gl/rIrRA i fes una correcció de la cara perquè deixi de tenir 
tantes pigues. 
- Posa la imatge en un fons que t'agradi, com si fos un marc de fotos. 
- Desa la imatge en format de gimp xcf i jpg, i guarda-la a la teva carpeta Setembre. 
 
3. AppInventor 
- Ves al lloc web d’AppInventor i segueix el següent tutorial: 
http://www.appinventor.org/content/CourseInABox/drawAnimate/PaintPot 
- Un cop hagis completat el tutorial i hagis verificat el correcte funcionament de l'app, guarda 
el fitxer .apk amb el nom ppavançat_cognoms.apk a la teva carpeta Setembre de Drive. 
 
4. Audacity 
- Fes un àudio ajuntant dues músiques sense drets d’autor. Ha de durar entre 30 i 60 segons. 
-Afegeix la teva veu que expliqui una història. El que és important és que ha d'encaixar amb 
la música de fons que ja has muntat prèviament. 
El procés que has de seguir és el següent: 
a. Comença per escriure el guió del que voldràs dir i abans de fer l'enregistrament. Practica 
narració per tal que quedi el millor possible. Has de tenir en compte que ha de tenir una 
durada aproximadament idèntica al muntatge que has fet amb la música de fons. 



 
 
 
b. Fes l'enregistrament del teu monòleg i modifica’l fins que et sembli que queda clar i amb 
bona qualitat. 
c. Unifica els dos àudios en un de sol que exportaràs en format .WAV amb el nom 
audacity_cognoms.wav, i guarda’l a la carpeta Setembre del Drive. 
 
5. Multimèdia. 
- Desenvolupa un vídeo sobre Disseny Gràfic d'una durada de 3 minuts. 
- Has d'aplicar-hi diferents transicions, efectes croma, i de fons has de combinar una 
explicació amb la teva veu i música. Pots agafar vídeos del youtube i fer una composició, i/o 
amb imatges estàtiques. 
- Desa el vídeo en format mp4, i el puges a la carpeta de Setembre del Drive. 
 
6. Presentació 
- Fes una presentació, amb Prezi sobre Xarxes Socials. Com a mínim ha de tenir quatre 
diapositives. 
- Copia l’enllaç en un document titulat Presentació a la teva carpeta Setembre del Drive. 
 
7. Blog 
- Crea un nou blog personal on posis una notícia per cada un dels treballs que has realitzat en 
la recuperació de setembre, amb un comentari i el resultat de l'activitat en imatges. 
- Posa a la teva carpeta Setembre del Drive un document titulat Blog, amb l'enllaç al blog. 
 
10. Envia un correu a la professora per informar-la que ja has acabat totes les tasques*. 
 
- Montse Rossell: informaticadominiques@gmail.com 
- Susana Novoa: susananovoa@dominiquesdelensenyament.com 
 
 

*La data màxima d’entrega de les tasques és el divendres 2 de setembre de 
2016, fins la 13.30h. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
El resultat de la convocatòria extraordinària es calcularà com a mitja ponderada de cada un 
dels 10 apartats anteriorment citats, cadascun amb valor d’un punt. 
 
 La no entrega correcta i/o incompleta de les tasques suposarà una gran penalització en la 

nota final. 
 L’entrega a fora de termini de les tasques no s’avaluarà i restarà la matèria suspesa. 
 
 


