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Pràctica Avaluació Multimèdia. 
Tasca: L’alumnat avaluarà un producte multimèdia ja dissenyat. 

 

OBJECTIUS: 

- Utilitzar un instrument d’avaluació de productes multimèdia. 

- Conèixer recursos multimèdia disponibles a la xarxa. 

- Mostrar la comprensió dels continguts conceptuals relacionats amb: el 

llenguatge multimèdia i la seva utilització educativa. 

 

CONTINGUTS: 

Presentacions multimèdia educatives. 

 

 

EJERCICIS PRÀCTICS 

1. Entrar al portal del CNICE (Centro Nacional de Información y 

Comunicación Educativa) (http://www.cnice.mecd.es)  i visitar els 

multimèdia de la portada (destacats): 

a. Educación Artística – Plástica. Proyecto PRIMARTIS. 

b. Filosofía. Aprende Lógica. 

 

2. Des de la pàgina principal del CNICE, entrar en el menú lateral esquerra 

“web de los profesores” (http://www.cnice.mecd.es/profesores/). 

NOTA: aprofitarem haver entrat en aquest portal per a conèixer el banc 

d’imatges, sons i vídeos del CNICE. Es tracta d’un recurs molt interessant 

d’elements multimèdia que pots utilitzar per als teus treballs. 

Cal entrar en “Nueva versión del Banco de Imágenes y Sonidos” en el menú de 

la dreta. Entra i navega fent alguna recerca i veient les col·leccions. 

 

Continuem en la nostra pràctica: 
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Entrar en el menú lateral esquerra “zona de descarga/entrar” des de la web 

del professor (http://www.cnice.mecd.es/profesores/) –l’adreça directa és 

http://www.cnice.mecd.es/profesores/descargas/ --. 

NOTA: cal veure la utilitat que té l’aplicació per a descarregar aquestos 

multimèdia (sobretot si estiguérem a l’escola i no tinguérem connexió a 

Internet—. En el nostre cas, no descarregarem sinó que farem clic en “ir a la 

aplicació” o “entrar en...”. 

 

Navegarem de manera lliure pels multimèdia que es troben classificats en 

nivells (infantil, primària, etc.). Es tracta de multimèdies elaborats per 

professors i que han sigut premiats pel Ministeri. 

 

De tots els que hagem visitat, n’escollirem un i li aplicarem la graella d’avaluació 

que es troba a la pàgina 164 del manual de l’assignatura. 

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

En un document word redactarem i omplirem la graella d’avaluació. Escriurem 

cada apartat comentant el que considerem en cada cas. Hem de contestar a: 

1. TÍTOL DE L’APLICACIÓ: 

2. AUTORS: 

3. ADREÇA ELECTRÒNICA: 

4. ASPECTES PREVIS 

• Nivell educatiu en què pot ser utilitzat 
• Presentació del Programa (informació pel professor) 
• Descripció de la originalitat en la presentació 
• Utilitza varietat en els elements de presentació (text, gràfics, vídeo, animacions) 
 

5. ADEQUACIÓ TÈCNICA 

• Disseny del interface. Disseny de les pantalles (estructura de la pàgina) 
• Accés i control de la informació 
- Els icons i símbols són fàcils d’entendre 
- Trenca amb els estereotips (transversals) 
- Relació harmònica imatge-text 
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- Sincronització imatge-so 
- Relació entre una pàgina i una altra 
 

• Utilització (com és la disponibilitat de la informació per l’usuari) 
• Documentació, continguts i el nivell educatiu (conté diferents nivells 

d’aprenentatge) 
 

6. ADEQUACIÓ DIDÀCTICA 

Objectius d’aprenentatge que es persegueix: 

• Continguts d’aprenentatge 
- Temes que es treballen 
- Transmeten valors 
- Presenta models de conducta 
• Proposa models per a la resolució de conflictes 
• Avaluació (estratègies per a detectar aprenentatges adquirits) 
• Motivació (com capta l’atenció de l’usuari) 
 


