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Recuperació extraordinària. Novembre 2017
Mòdul: Edició de pàgines Web
Professor: Jaume Ferrer

UF2. Llenguatges de programació. Codi font.
HTML i CSS
Dia d’entrega:
29/11/2017
Hora: 10:30-12:00
Lloc: Aula 15

Enunciat
Elaborar una pàgina web original amb HTML, CSS i jQuery basada en Bootstrap. El tema
d’aquest exercici és el canvi climàtic. Podeu plantejar-vos que respon a diversos objectius:
web divulgativa sobre el tema, part d’una campanya de denúncia per
conscienciar/pressionar la societat/administracions demanant mesures concretes per
corregir-lo, etc...
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

Elements a realitzar
Es valorarà la personalització a partir d’algun exemple de bootstrap, la incoporació d’efectes
jQuery de tipus Fade, Slide o Animate, i/o d’efectes CSS de tipus transition i animation.
Cal usar més d’una font tipogràfica mitjançant @fontFace i ajustar:
• color i alçada de text.

• posició, mides i marges dels elements HTML
• ocultar/mostrar, desplaçar, modificar, animar elements HTML
Incorporar enllaços que apuntin fora i dins del propi site..
Recordeu que podeu trobar exemples i documentació sobre bootstrap, HTML, CSS i jQuery
a http://www.w3schools.com/
I exemples de partida de bootstrap a:

http://getbootstrap.com/getting-started/#examples
Criteris d’avaluació
Es valorarà:
2 punts: Tractament del tema (disseny de la informació, textos, gràfics, objectius... )
2 punts: Disseny gràfic (estratègia de comunicació: color, tipografia, composició,
etc...)
6 punts: Personalització de la plantilla de partida, que es divideix en:
2 punts: canvis en l’estructura HTML
2 punts: canvis en els estils CSS
2 punts: extres addicionals (noves funcionalitats, jQuery... )

Entrega
Tot s’entregarà dins d’una carpeta anomenda amb el nom de l’assignatura i de la UF,
a més del nom i primer cognom de l’alumne.
Exemple:
web_UF2_nom_cognom

El primer arxiu que cal obrir amb el navegador cal que es digui index.html
L’entrega es farà al servidor de l’escola en presència del professor del mòdul a
recuperar el dia i hora acordats.

