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

UF3. Estructura i disseny.
Projecte CMS
Dia d’entrega:
29/11/2017
Hora: 8:45-10:30
Lloc: Aula d’informàtica del soterrani

Enunciat
Crear i maquetar una pàgina web amb CMS (joomla) de comerç electrònic centrada en el
merchandising de productes d’una hipotètica campanya de pressió sobre el canvi climàtic
demanant a les administracions mesures concretes per corregir-lo.
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
1) Us caldrà instal·lar el CMS en un servidor de hosting extern i configurar a
través del seu panell de control o be mitjançant FTP. Es recomana usar
http://www.hostinger.es/ o similar. Utilitzar el pluggin j2store per configurar els
productes de comerç electrònic.
2) Parts a dissenyar i programar: Header, Menú principal de navegació, Footer,
content i 5 seccions interiors del menú principal de navegació, 25 productes,
filtres de preu, color, etc.

3) Elements visuals obligatoris a incloure: Imatges, texts, vídeos, elements
multimèdia, connectivitat amb xarxes socials i animació, banners, links que
apuntin a llocs externs. etc.
Remarca:
Cal incloure una frase a la portada i al footer on s’expliciti que es tracta d’un treball
escolar i on s’indiqui d’on procedeixen les imatges i sota quines condicions de
distribució es troben.

Criteris d’avaluació
Es valorarà la creació d’un logotip i/o imatge corporativa de la botiga online.
Funcionament correcte dels elements.
Creativitat i edició de les imatges dels productes.
L’apartat 1 val 2 punts.
L’apartat 2 val 4 punts.
L’apartat 3 val 4 punts.

Entrega
Cal entregar un arxiu .txt anomenat amb el nom de l’assignatura i de la UF, a més del
nom i primer cognom de l’alumne.
Exemple:
web_UF3_nom_cognom.txt

Dins d’aquest arxiu de text cal escriure el nom i cognom de l’alumne i facilitar la URL
de la web dissenyada.
L’entrega es farà al servidor de l’escola en presència del professor del mòdul a
recuperar el dia i hora acordats.

