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

UF4. Estructura i disseny.
Landpage
Dia d’entrega:
29/11/2017
Hora: 8:45-10:30
Lloc: Aula d’informàtica del soterrani

Enunciat
Crear una Landpage i penjar-la al FTP d’un servidor web extern. Tema: una hipotètica
campanya 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
Dissenyar la pàgina, pujar-la per ftp a un servidor remot, comprovar-la.
Estructura imprescindible:
• Títol: Nom de la pàgina o logotip de la campanya
• Menú: Navegació (4 seccions mínim) i social icons
• Fluid Content:
◦ Secció 1, Frase d’impacte demanant accions per aturar el canvi climàtic
◦ Seccions 2, 3, i 4 (contingut lliure)

•
•

Footer: Frase 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.).
Social Icons: Mínim 3 enllaços a xarxes socials

Condicionants imprescindibles:
• Cal que sigui Responsive
• Cal utilitzar una estructura html web tipus “fluid content”.
• Cal incloure imatges, texts, vídeos i connectivitat amb xarxes socials.
• El contingut penjat al web ha de ser generat per l’alumne. Sinó, cal anomenar
les webs utilitzades.
• Incorporar enllaços que apuntin fora i dins del propi site.
• Cal aplicar criteris de SEO.
• Cal que tots els enllaços del web funcionin i portin a algun lloc.
• Editar CSS
• Cal incloure tots els condicionants imprescindibles per ser avaluats.

Criteris d’avaluació
La pàgina només serà avaluada si es troba correctament publicada i mostra un
funcionament mínimament acceptable sense errors greus.
•

2,5 punts: Criteri gràfic consistent amb els objectius de la pàgina.

•

2,5 punts: Es valorarà el grau de contingut gràfic generat pel propi alumne.

•

2,5 punts: Funcionament gràfic i usabilitat correctes

•

2,5 punts: Ús ampli dels diferents recursos (imatges, texts, vídeos, css,
jquery, etc.)

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_UF4_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.

