ACTIVITATS PER A FER A L’AULA D’INFORMÀTICA
Doc-1. (A cada nova activitat no oblidis posar Doc-1, Doc-2... L’enunciat, si
vols, no caldrà copiar-lo de nou).
Mira de fer la taula següent com es mostra i completa la columna de la dreta amb
l’url on surti la informació que se’t demana.

Informació

Lloc a cercar (URL)

Web Maristes Girona

http://www.maristes.cat/girona

Imatge de la planta del cotó
Densitat del coure
La biografia de Francesc Salvà i Campillo
Qui va inventar el Chupa Chups
El telèfon de l’Ajuntament de la teva població
La història del Titànic
L’alçada del Puigmal
El preu de tona del retall de l’alumini
Un horari de trens de la Renfe
Funcionament del motor elèctric
El mapa de les línies de metro de Barcelona

Exemple: cerques informació en el Google sobre l’escola. Escrius “Maristes Girona”.
Clicant en qualsevol dels primers enllaços aniràs al web de l’escola. És aquest:
http://www.maristes.cat/girona Aquesta informació es posa a la dreta.
Doc-2
Fes una taula amb el teu horari. Podria servir com exemple aquesta:
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Doc-3

Captura (copia/enganxa) una notícia d’actualitat, unes cinc o sis ratlles,
(esports, concerts...) d’internet, preferentment d’un diari online i edita-la fins
que compleixi les següents condicions:

Lletra: Tahoma
Tamany lletra: 12.
Encapçalat: Ha de posar una data i el nom del diari o la font. El nom del diari o de
la font ha d’estar a la dreta i la data a l’esquerra.
A peu de pàgina, un número de pàgina qualsevol però al marge dret.

Doc-4

Crear un document que contingui una foto feta per tu i que el document no
passi de 250Kb.

Escriu un breu text relacionat amb la foto, unes 5 o 6 ratlles. Quan acabis, enganxa
la foto en el centre del text de manera que l’envolti. Compte!: posar text per sobre i
per sota de la foto i deixar els costats vuits no és el que es demana. Obre el Word
Art i fes un títol adient abans de donar per acabat el document.
Doc-5
FEM UN TUTORIAL.
Fes diferents captures de pantalla per tal de que ensenyis com podem guardar un
arxiu que es trobi en un USB (pendrive) i guardar-lo a la carpeta “Documentos” de
l’ordinador. Ens podem imaginar que copies un arxiu de música o un treball.
Doc-6
Crea un text i li dones format com el següent:
“Ciència, tecnologia i societat.
Hom pot parlar del trinomi CTS: Ciència-Tecnologia-Societat. La tecnologia es
basa en coneixements científics entre d'altres eines de recursos, com l'experiència,
tècnica, experimentació tecnològica, etc. L'objectiu de la tecnologia en principi no és
la contemplació teòrica sinó la resolució de problemes que afecten a membres de la
societat.
Per exemple, la revolució industrial, és a dir tecnològica, va comportar una
important revolució a la gestió de persones i recursos (vegeu capacitat de càrrega).
A més va fomentar un canvi de classes socials que van donar lloc a l'aparició de
diferents models de formes d'organització (del feudalisme, absolutisme, etc. al
capitalisme, comunisme, anarquisme, etc.) a explorar a les ciències socials.”
Font: wiquipedia.

Doc-7
El següent text té errades ortogràfiques. Torna’l a copiar corregint les errades amb
les opcions que t’ofereix el corrector del Word.
Els prucesadors de textus actuals, a més de escriure, imprimir y
emnagatzemar doumens de text, tenen capacitat multimedia, esadir,
permetent inserir objectas de diferents tipus: imatges, grafics, dibuxos,
fotografíes, cuadres de text, taules, sóns, secuències de vìdeo, etc.
Doc-8
Farem “Phishing”. Crea una carpeta a l’esriptori que anomenarem “Phishing”. Copia
un web conegut: de begudes, roba, Caixa o Banc…
El primer que farem será anar al web i utilizar els botons de l’explorador que té per
desar les pàgines. Guarda-ho a l’escriptori, dins la carpeta creada fa uns moments i
observa els arxius que ha creat. Cerca l’arxiu que hauràs de clicar per tal d’obrir la
pàgina sense connectar-te a internet.
Fes una captura de pantalla i enganxa-la a sota d’aquestes línies. Redueix el tamany
fins que hi càpiga bé.
Doc-9
Cerca una notícia qualsevol per internet que contingui foto. Fes una captura de
pantalla i enganxa-la a sota d’aquestes línies (notícia original). A continuació canvia
la notíca, dades, lloc, paraules… de manera que sigui diferent a la real. Copia-la a
aquí sota, també.
Doc-10
D’una foto familiar, de grup o d’amics, fes un còmic. Es tracta d’utilitzar globus on
es representa un fet, comentari, acudit… Primer necessites la foto i després amb el
Paint o un altre editor d’imatge acabar de fer l’exercici.

PRESENTACIÓ DEL TREBALL
Es podrà presentar en fulls o enviant per mail al correu tecno12.14@gmail.com
El document s’enviarà en format doc o docx.
En un altre suport, com CD, pendrive, no serà admès atès la dificultat de
tornar els pendrive per manca d’identificació de l’autor i per la quantitat
d’amenaces (virus, trojans…) que aquests porten.
La data màxima de presentació irrevocable serà exposada públicament a la classe i
en el fòrum de tecno: http://tecno12-14.info

CAP TREBALL SERÀ ADMÈS POSTERIORMENT.
NO OBLIDIS POSAR EL TEU NOM AQUÍ
Nom: ………………………………………………………………………………… Curs: ……………

