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Recuperació extraordinària. Desembre 2017
Mòdul: Multimèdia

Professor: Marta Calvó, Xavier Gallego i Fortià Baqués

UF4_So 
App Sonora
+
Anunci publicitari de ràdio

+ Memòria

Dia d’entrega:
29/11/2017
Hora: 9:30-10:30
Lloc:  Aula 15

Enunciat

Realitzar productes gràfics interactius per a la promoció de l’esdeveniment  “Holy 

Dolly” Rubí,  que es celebra cada any a Rubí dins les activitats de la Festa Major.

http://www.rubitv.cat/20160504/10562/rubi-acollira-un-holi-festival-durant-la-festa-

major.

Cal fer un treball de recerca i anàlisi previ de l’esdeveniment per poder extreure un 

concepte i poder-lo aplicar als diferents productes que es demanen. 

Abans de l’entrega es recomenable fer un mínim de dues Tutories.

Les tutories les farem els dimecres de 10h a 11h.

Elements a realitzar

App playlist

http://www.rubitv.cat/20160504/10562/rubi-acollira-un-holi-festival-durant-la-festa-major
http://www.rubitv.cat/20160504/10562/rubi-acollira-un-holi-festival-durant-la-festa-major


Fer una app amb l’aplicació online app inventor tipus playlist amb música 

relacionada amb l’esdeveniment. Mínim 5 pistes d’audio. Entregar document tipus 

AIA.

Anunci de radio

Fer una anunci per la ràdio de 20 segons de durada, anunciant l’esdeveniment.

L’audio a d’incloure obligatoriament el nom de l’esdeveniment, lloc i data on es 

celebra i efectes sonors.

Es treballarà amb l’aplicació Audacity. Entregar enllaç de Soundcloud copiat en un 

document de text al servidor de l’escola amb el nom i cognom de l’alumne. 

Memòria

Aquesta memòria ha de recollir el procés de treball seguit per a fer els diferents 

elements de l’enunciat. Ha d'incloure:

- Recerca i anàlisi 

- Concepte: Extreure un concepte de l’esdevediment (mapa d’idees)

- Aplicació gràfica: Explicació de com s’ha traduït gràficament el concepte als 

elements realitzats.

Entregar document PDF al servidor de l’escola amb el nom i cognom de l’alumne. 

Criteris d’avaluació

- Cumplir tots els requisits de l'enunciat.

- Qualitat gràfica i creativa del resultat de cada entrega.

- Resolució correcte dels requisits tècnics.

- La memòria ha d'estar maquetada amb criteri gràfic.

Entrega

L’entrega es farà al servidor de l’escola en presència del professor del mòdul a 

recuperar el dia i hora acordats. 


