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MICROPROJECTE ESPECÍFIC 

ÀMBIT DE TREBALL 
Llengües / Tecnologia / Informàtica 

DOCENT RESPONSABLE 
Jordi Rodríguez 
 

TÍTOL DEL MICROPROJECTE 
Elaboració de reportatge audiovisual de l’execució del crèdit de síntesi i viatge fi 
de curs. 

SINOPSI DEL MICROPROJECTE  
Es pretén donar forma a una memòria gràfica i audiovisual, que permeti 
visualitzar el que seria l’evolució diària en l’execució del projecte (o crèdit de 
síntesi), així com el viatge. 

DETALL DEL MICROPROJECTE 
 
El grup de treball responsable haurà d’enregistrar imatges (fotografies) i vídeo 
durant tot el procés d’elaboració del crèdit (les hores de treball a classe), les 
sortides de tutoria i el viatge fi de curs. 
Una vegada elaborada la tasca de recol·lecció d’elements gràfics i audiovisuals, es 
procedirà a la feina d’edició i muntatge de la memòria, que suposarà l’elaboració 
d’un vídeo resum amb el material recol·lectat, amb uns paràmetres mínims a 
seguir. 
Per això, s’estableixen un sèrie de paràmetres mínims: 

 El vídeo resultant haurà de tenir una durada mínima de 3 minuts. 
 Caldrà que en aquest hi apareguin imatges i vídeos relacionats amb els tres 

escenaris anteriorment comentats (elaboració del crèdit a l’aula, sortides de 
tutoria i viatge fi de curs), així com la introducció de música o de continguts 
escrits en l’edició d’aquest. 

 Es podrà utilitzar el programa d’edició que es vulgui, per al muntatge final; 
s’ofereix algunes recomanacions, com seria el programa proporcionat per 
Windows (“Windows Live Movie Maker”); però en qualsevol cas, si el grup 
té el domini en l’ús d’algun altre, tindrà la llibertat d’utilitzar-lo. 

Aquest treball serà presentat en comunitat durant la setmana posterior a l’arribada 
del viatge. 

TEMPORITZACIÓ 
4 hores 
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CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 Qualitat de les imatges enregistrades. 
 Adequació de les imatges a la realitat de l’evolució del crèdit / viatge i al 

treball realitzat en totes les seves etapes. 
 Qualitat del muntatge final elaborat. 

 


