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Treball d’assignatura: Conte multimèdia. 
Tasca: L’alumnat disenyarà un conte multimèdia amb el programa 

Power Point. 

 

TEMÀTICA:  

- La Profa. donarà a triar diverses opcions. 

 

OBJECTIUS: 

- Utilitzar el PowerPoint com a eina per a fer una presentació interactiva 

multimèdia 

- Mostrar la comprensió dels continguts treballats a classe. 

 

CONTINGUTS: 

Elaboració de una presentació amb el programa Power Point que continga: 

- Presentació de text 

- Presentació de sons (veu i música) 

- Presentació d’imatges  

- L’hiperenllaç com a recurs de la interactivitat 

FASES DEL TREBALL 

Recorda seguir les fases que suposen un treball com aquest i que hem vist als 
temes de classe. 

També has de tenir en compte els aspectes que ha de tindre una presentació 
com aquesta i que també hem vist als temes de classe. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

• Correcte funcionament de la presentació 
• Efectes d'animació  
• Correcció conceptual dels continguts 
• Inclusió d'efectes sonors 
• Inclusió d’efectes de desplaçament d’elements 
• Versió escrita i narrada del conte 
• Inclusió d’activitats didàctiques 
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• Correcció en l'expressió ortogràfica i sintàctica correcta  

BIBLIOGRAFIA 

Recursos a Internet: 

1. Tutorials de power point: 

- Document de suport: 
http://www.aulaclic.net/cursos/mostrar.php?id=11&texto=PowerPoint&clase
=c  

- Curs power point: 

http://www.areaint.com/CursoPowerPoint.htm  

 

2. http://www.chicomania.com/Cuentitos/index.html 

En esta web pots veure alguns exemples de contes animats. No estan elaborats 
en power point però practicament tot el que apareix als contes es pot fer amb 
power point.  

Utilitat per al teu treball:  

- Combinació entre fons i figures protagonistes. 
- Veure l’efecte del moviment de les figures en la diapositiva. 

3. http://www.ondaeduca.com/pagina.php?id_tipos=2&id_paginas=215  

En esta web s’oferten contes multimèdia per a xiquets sords.  

Utilitat per al teu treball:  

- Disseny de la diapositiva : botons d’acció, quadres d’imatge, zona de 
text, etc. 

4. http://www.pipoclub.com/espanol/cibercue/cuento_a/cuento1.htm 

Aquesta és un conte de Pipo (Pipo és una col·lecció de CDs interactius) fet per 
un xiquet. 

Utilitat per al teu treball:  

- Fixa’t en les autoformes utilitzades per a escriure el que diu cada 
personatge. 
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- Fixa’t també en el disseny de la diapositiva (en la part de davall 
apareixen els botons d’acció per a anar avant i arrere). 

- Per últim, fixa’t com la presentació per no tindre so i moviment 
resulta excesivament estàtica. 

5. http://www.educativosmultimedia.com/cuentos.htm (fer clic damunt del gat 
del dibuix) 

Contes multimèdia en CD. Hi ha una demostració del conte “El gato con botas”. 

Utilitat per al teu treball:  

- Fixa’t en la combinació de text i so (llegir i escoltar).  

 

6. http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm  

Contes multimèdia en català. 

Utilitat per al teu treball:  

- Fixa’t en el disseny: a la part de davall el text en un quadre i a dalt 
les imatges. Fixa’t també en l’altaveu. 


