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Informàtica 4t ESO

Activitat 5. Web 2.0. Google Apps. Documents
Introducció:

Tasca:
Estudiarem aquí les eines d’ofimàtica que proporciona Google (Google docs) per
treballar de forma col·laborativa.

Procés: 5 sessions
Treballareu en grups de 3 (o per parelles).
En primer lloc caldrà que en l’espai dels vostres documents us creeu una carpeta que
porti el vostre nom i cognom seguit de la paraula informàtica (p.ex:
pere_sanchez_informatica). En aquesta carpeta és on guardareu els documents
compartits que treballareu en aquesta pràctica. Tots els documents els començarà a
fer un membre del grup (que serà el propietari) i convidarà a la resta dels membres
del grup a compartir els documents amb els permisos de poder visualitzar i editar (per
fer-ho haureu d’nar a la pestanya de comparteix i introduir el seus correus
electrònics.
Cal que realitzeu:

a. Dibuix:

Mitjançant l’eina dibuix col·laboreu per elaborar un cartell publicitari lliure. Podeu
publicitar un producte, una celebració, un equip... (es valorarà la originalitat). Cal que
participeu tots els membres del grup. Heu de combinar: imatges, formes, text,...
Un cop el tingueu fet, guardeu una còpia amb el nom: cartell publicitari (fixeu-vos
que si us convingués també podríeu descarregar el dibuix amb diversos formats (jpg,
png...).

b. Document:

Genereu un mateix document parlant sobre com creieu que es podria millorar el
respecte a l’escola. Sembla fàcil, eh? Doncs no ho és perquè cal fer-ho amb anglés. El
document que genereu ha de portar per nom our vision of respect at school. Els
membres del grup treballareu sobre el mateix document al mateix temps, cadascun
pot encarregar-se d’una part. Per distingir el que cadascú escriu treballeu amb tres
colors diferents i al final de l’escrit especifiqueu a qui pertany cada color.
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Un cop finalitzeu l’escrit cadascú l’haurà de guardar a la seva carpeta.

c. Presentació:

Amb el document que heu generat a l’apartat anterior heu d’elaborar una presentació.
Haureu de distribuir les idees que han quedat plasmades al document sobre el
respecte que heu escrit i caldrà que afegiu imatges, animacions, vídeos... per tal de
que la presentació sigui més entretinguda.
També haureu de treballar tots els membres del grup sobre la mateixa presentació en
paral·lel, cadascú sobre una (o vàries) diapositiva diferent. Com abans per distingir
qui ha fet cada part treballarem amb colors diferents. Com abans és valorarà el
contingut i com s’ha presentat aquest.
Finalment guardareu la presentació a la vostra carpeta amb el nom our presentation
of respect at school

d. Formulari (enquesta):
Heu de crear un formulari (enquesta) sobre un tema qualsevol d’actualitat i que us
afecti com a joves (heu d’estar d’acord tots els membres del grup).
Cada grup farà una enquesta de 10 preguntes. Caldrà que trieu el tema (decoració de
l’enquesta). Hi ha d’haver diversitat en el tipus de preguntes (com a mínim de 4 tipus
diferents).
L’enquesta s’ha de fer de manera col·laborativa. L’haureu de guardar a la vostra
carpeta amb el nom de enquesta sobre... (afegiu el tema de l’enquesta).
Un cop finalitzada l’haureu de passar a quinze persones de la classe perquè la
contestin. A partir dels resultats haureu d’elaborar una breu presentació amb els
gràfics dels resultats de l’enquesta i una breu valoració vostra. El nom d’aquesta
presentació serà presentació enquesta.
Un cop hagueu finalitzat el treball tothom haurà de tenir una carpeta amb el seu nom
i 5 arxius a dins (un dibuix, un document de text, dos presentacions i un formulari) .
Per tal que els professors/es ho puguem corregir caldrà que ens convideu a compartir
la carpeta (amb els arxiu que té a dins). Ens haureu d’assignar només permís per
visualitzar. Per convidar-nos haureu d’introduir el correu del vostre professor/a
d’informàtica:
david.sanz@fje.edu
o
celia.sentis@fje.edu

Recursos:
Si us cal ajuda podeu utilitzar la que ofereix el propi gmail:
http://mail.google.com/support/?ctx=gmail&hl=es&labs=1
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