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Recuperació extraordinària. Novembre 2017
Mòdul: Projectes

Professor: Marta Calvó i Jaume Ferrer

UF1. Projectes. Iniciació.
Dissenyar una instal·lació interactiva.

Dia d’entrega:
27/11/2017
Hora: 10:30-11:30
Lloc: Aula d’informàtica del soterrani

Enunciat

Dissenyar una presentació Prezi per a comunicar un projecte de disseny d’una instal·lació 
interactiva. Tema: una hipotètica campanya de conscienciació sobre el canvi climàtic.

Trobareu molta informació sobre aquest tema si feu cerques. Podeu començar per aquí:

El cambio climático. Documental de la National Geographic Society.
https://youtu.be/kVT2oQFuAjs

Canvi Climàtic. Viquipèdia.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Canvi_clim%C3%A0tic

En el cas de que us presenteu també a la recuperació d’Obra Final, aquest projecte 
d’instal·lació interactiva podria ser el mateix que haureu de guionar en la recuperació d’Obra
Final però tingueu present l’especificitat de l’entrega de Projectes.

Elements a realitzar

Condicions obligatòries:
• El document de presentació està orientat a transmetre les idees principals del

projecte, a visualitzar-ne els seus punts forts, el seu potencial, no a explicar-lo
en detall.

https://youtu.be/kVT2oQFuAjs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Canvi_clim%C3%A0tic


• Us caldrà identificar i presentar els aspectes clau del projecte, tot reforçant 
els arguments mitjançant l’aplicació de tècniques de comunicació visual.

• Cal establir un guió de navegació i explicar el diferents aspectes que es volen
explicar del projecte.

• La mateixa presentació ha transmetre l’estil i la imatge de la instal·lació 
interactiva.

• Cal incloure i integrar tot tipus d’elements gràfics i interactius més enllà dels 
propis de la tecnologia de la plataforma de presentacions que estigueu usant:
textos, imatges, vídeos, so, animacions, etc, que estiguin relacionats amb la 
instal·lació interactiva.

• Cal incloure una frase al principi de la presentació prezi on s’expliciti que es 
tracta d’un treball escolar i on s’indiquin les fonts dels elements utilitzats 
(textos, imatges, vídeos, so, animacions, etc.).

• Cal incloure totes les condicions obligatòries per a ser avaluats.

• Per a més informació podeu consular els següents enllaços:
◦ Com fer una presentació: 

https://drive.google.com/open?id=1_IzQTkF0tJlupR1tll1Frm-
PzTkH08IcvMAdOTeoZe0

◦ Instal·lacions interactives:
https://docs.google.com/presentation/d/1MzlbUvwHRyyKDC6KIJv8Zxmg-
Gp8MsSaoD9pY4N_gew/edit?usp=sharing

Criteris d’avaluació

• 4 punts: Disseny de la presentació.

• 3 punts: Criteri comunicatiu de la vostra proposta (què voleu comunicar i com 

ho feu)

• 3 punts: Qualitat dels elements gràfics i interactius (que es vegin i es sentin 

bé, i que funcionin correctament).

Entrega

Cal entregar un document en format presentació que inclogui en el nom del 

document el nom i cognom de l’alumne. 

Exemple: 

projectes_UF1_nom_cognom

Aquesta presentació Prezi ha d’incorporar tota la documentació que es demana al 

projecte. Si es tracta d’una presentació online cal entregar un document .TXT amb la 

URL de la presentació. El nom d’aquest document ha d’incloure el nom i cognom de 

https://docs.google.com/presentation/d/1MzlbUvwHRyyKDC6KIJv8Zxmg-Gp8MsSaoD9pY4N_gew/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MzlbUvwHRyyKDC6KIJv8Zxmg-Gp8MsSaoD9pY4N_gew/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_IzQTkF0tJlupR1tll1Frm-PzTkH08IcvMAdOTeoZe0
https://drive.google.com/open?id=1_IzQTkF0tJlupR1tll1Frm-PzTkH08IcvMAdOTeoZe0


l’alumne tal i com s’ha comentat abans.

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

recuperar el dia i hora acordats.

 


