
Informàtica 4t ESO. Projecte 1: Dissenyem una notícia falsa.

1. Objectius.

L'objectiu de la pràctica és assegurar que heu assolit el domini de l'eina de disseny d'imatge fixa digital i els conceptes que l'engloben. Per fer-
ho heu de dissenyar un document de text (amb un editor de textos) amb una notícia falsa acompanyada d'imatges de suport generades per 
vosaltres.
Com a mínim, el treball ha de tenir:

• Un encapçalament creat per vosaltres a mode de logo de la revista o el diari que publica la notícia.
• Una imatge que il·lustri la notícia i que hagi estat tractada per vosaltres.
• Un text que expliqui la notícia.

2. Procediment de treball.
1. Material necessari.
◦ Un editor de textos (El openoffice Writer o el Microsoft Word)
◦ Un programa de retoc fotogràfic (El GIMP)
◦ Imatges obtingudes d'internet.
2. Procés.
◦ El temps que teniu per fer el projecte és de sis sessions repartides en dues setmanes. 
◦ Al final de cada sessió heu de penjar al vostre espai les dades que heu anat generant comprimides en un fitxer. Això permet que es 

pugui fer el seguiment de la feina i assegurar que teniu una còpia de les dades.
◦ Cada grup és responsable de les seves dades en tot moment.
◦ Ha d'haver una progressió en la vostra feina: no es pot fer el treball a les darreres sessions.
3. Calendari proposat.

Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 

Tasques 
recomanade
s

Trobar la idea. 
Començar a fer cerca 
d'imatges.

Editar les imatges 
fotogràfiques 1

Editar les imatges 
fotogràfiques 2.

Dissenyar el logo de la 
publicació.

Dissenyar el logo de la 
publicació i començar a 
fer la composició.

Acabar la composició.

3. Avaluació

Al llarg del projecte heu de demostrar que:
• Enteneu la diferència entre imatges vectorials (allò que dibuixeu) i mapes de bits (les fotografies). Podeu controlar la mida en kb de les 

diferents imatges que genereu.
• Domineu les eines de selecció, dibuix i tractament d'imatges.



• Podeu modificar fotografies.
• Domineu les eines de text.
• Enteneu el concepte de capa i les podeu utilitzar quan treballeu amb projectes d'imatge fixa.

El vostre treball s'avaluarà segons aquesta taula:

Perfecte Bé Amb defectes S'ha de refer

Procés de treball Heu seguit un procés de 
treball regular que us permet 
arribar a temps al final

El procés de treball és regular però heu 
perdut el temps en algunes coses.

Us ha costat començar a treballar i heu hagut de 
fer el gruix de la feina al final

Ho heu hagut de fer tot al 
final.

Imatges de mapa de bits Hi ha més d'una imatge de 
suport.
Les imatges són adients i els 
acabats són realistes: heu 
evitat problemes de contrast, 
vores regulars...

Hi ha més d'una imatge de suport.
Les imatges són adients però es veuen 
defectes del retoc en alguns punts. 

Hi ha una imatge de suport.
Es veuen clarament els defectes del retoc. 
(contrast, vores abruptes, mides ...)

Les imatges de suport tenen 
defectes greus en el retoc. 
Es poden veure clarament 
les diferents parts de la 
fotografia.

Imatges vectorials S'ha utilitzat una gran 
varietat de les eines que 
proporciona el GIMP per 
dibuixar.
Es fa un ús de les eines per 
aconseguir un resultat adient 
per la capçalera d'una 
publicació sense ser simple.

S'ha utilitzat una gran varietat de les 
eines que proporciona el GIMP per 
dibuixar.
El resultat no és adient per la capçalera 
d'una publicació.

S'utilitzen poques eines de dibuix.
El resultat és adient per una capçalera d'una 
publicació sense ser simple.

S'utilitzen poques eines de 
dibuix.
El resultat no és adient per 
una capçalera d'una 
publicació o és massa 
simple.

Aspecte general de la 
notícia

Es fa una composició adient 
i imaginativa de text i 
imatges. (aporteu elements 
d'originalitat).

Es fa una composició adient de text i 
imatges. (sembla una publicació real).

Hi ha defectes a la composició: Text mogut, 
imatges fora de lloc o agrupades totes al mateix 
lloc.

La composició té errors 
greus com elements fora de 
lloc, buits grans no 
intencionats ...

Text de la notícia Text correcte sintàcticament 
i ortogràficament. 
Temàtica imaginativa.

Text correcte sintàcticament i 
ortogràficament.

Defectes de redacció. Correcte ortogràficament. Defectes de redacció i 
ortografia. 


