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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. Descripció del problema 
 
El present "Treball Fi de Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat" neix de l’experiència en el centre de pràctiques on he cursat el Pràcticum. La 
finalitat d’aquest treball és la implantació d’un diari digital per al centre utilitzant les eines web 
2.0. L’activitat està dirigida conjuntament per a l’assignatura d’informàtica i de llengua catalana 
de 3r d’ESO. Aquesta activitat sorgeix de la necessitat de tenir una plataforma per realitzar 
l’assignatura de llenguatge periodístic de llengua catalana a 3r d’ESO, i al mateix temps de la 
necessitat de crear un blog a l’aula d’informàtica de 3r d’ESO.  

 
 

1.2. Context 
 
El centre utilitzava anteriorment plataformes gratuïtes proporcionades per elperiodico.cat, “El 
Periódico a l'Escola” i “Diari Jove” [13], el diari proporcionava també la visita de dos 
professionals del diari que mostraven com es realitzava l’estructura del diari, quines notícies 
eren les escollides com més rellevants, com s’elaborava una notícia i quina era l’estructura 
d’una notícia. Però actualment aquestes plataformes ja no estan disponibles. 
 
El present TFM elabora una proposta/relació de diversos materials didàctics per a l’activitat de 
creació d’un diari digital a 3r d’ESO.  

 
1.3. Centre i topologia de l’alumnat 
 
L’escola està situada en el centre de Badalona, la llengua vehicular de l’escola és el català.  El 
seu caràcter és privat. Les aules de P-3, P-4, P-5, primària i les quatre d’ESO estan 
concertades.  L'escola s’autodefineix com a “independent”, perquè no està vinculada a cap 
ideologia política, ni a cap organització religiosa. Respecte al pluralisme ideològic i religiós tant 
de professors com d’alumnes. [2] 
Es declara socialment oberta i “democràtica” basant la seva actuació en el respecte als altres i 
en la promoció dels drets i valors de la persona. El seu alumnat és mixt i es treballa en règim 
de coeducació. [2] 

Hi ha 1 línia per l’etapa infantil, per primària i per l’Educació Secundària Obligatòria (d’ara 
endavant ESO). La ràtio actual aproximada és de 30 alumnes per classe, hi ha 120 alumnes 
aproximadament a l’ESO. L’alumnat és majoritàriament del barri. Les famílies dels alumnes 
solen ser de nivell socioeconòmic mig-alt [1], amb estudis superiors, i d’arrels catalanes, fet que 
s’observa a la vida diària del centre. [2] El comportament de l’alumnat a l’aula és, en general, 
correcte. No hi ha gaire diversitat en l’alumnat (immigració, necessitat d’aula d’acollida...), i 
entre altres aspectes és homogenis.  

 

1.4. Objectius de l’activitat 
 

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer quins nivells o coneixements tenen els alumnes sobre 
blogs i xarxes socials, també quins recursos són necessaris per a la realització de l’activitat, així 
com l’avaluació dels resultats de l’activitat i les millores que podrien incorporar-se. 

Els objectius generals d’aquesta activitat són: 

- Explorar nous camins per a estimular als alumnes el desig d’aprenentatge i formació 
contínua. 

- Utilitzar les eines 2.0 com a eina de treball i per afavorir l’intercanvi d’informació i 
comunicació entre estudiants. 
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- Utilitzar Internet com a font d'informació i eina de treball conjunt. 
- Adquirir una visió més àmplia del món intercanviant experiències i informació i 

desenvolupant estratègies comunes. 
- Potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres i desenvolupar una actitud positiva 

vers les llengües. 
- Adquirir els coneixements, les destreses i la comprensió dels temes específics del 

currículum determinat que s’imparteix. 
- Augmentar la motivació i millorar l’autoestima i enriquiment personal dels alumnes. 

Els objectius didàctics d’aquesta activitat són: 

En l’àmbit de la creació d’un blog: 

- Cercar quins tipus de blogs trobem a la xarxa telemàtica. 
- Comparar els diferents tipus de blogs. 
- Identificar els principals components d’un blog. 
- Ser capaç de crear un blog amb Wordpress, crear una entrada, assignar-la a una 

categoria, afegir etiquetes, fotos, vídeos i enllaços a una entrada. 

- Ser capaç de redimensionar una imatge per ser utilitzada al blog. 
- Ser capaç d’incorporar vídeos al blog. 
- Ser capaç de comentar entrades a un blog. 

 
En l’àmbit de la creació de fotografies: 

- Identificar les característiques bàsiques d’una càmera digital en anglès i català. 
- Ser capaç de baixar-se fotografies i vídeos d’una càmera digital 
- Ser capaç d’editar fotografies amb un editor d’imatges lliure (per exemple GIMP) 
- Tenir una actitud crítica en vers la fotografia. 

 
En l’àmbit de la creació de la notícia: 

- Aplicar les característiques del llenguatge periodístic 
- Utilitzar les eines 2.0 per a la correcció de textos i cerca de lèxic específic 
- Distingir les parts més rellevants de la informació d’una notícia 
- Ser capaç d’inventar una notícia del seu entorn proper 

 

2. SOLUCIÓ APORTADA 

La solució per aquesta activitat elabora una proposta/relació de diversos materials didàctics per 
a l’activitat de creació d’un diari digital a 3r d’ESO.  
 
Els alumnes de 3r d’ESO seran els encarregats de crear un blog utilitzant el Wordpress i 
posteriorment utilitzaran aquest blog per a l’activitat de Llenguatge Periodístic. 

Per què els alumnes puguin crear un blog amb Wordpress, es realitzarà una enquesta per 
saber quins coneixements tenen els alumnes sobre blogs i xarxes socials.  

Es realitzarà una unitat didàctica sobre blogs per què els alumnes tinguin els coneixements 
necessaris per a la creació del blog. 

S’incorporarà un taller de fotografia per realitzar les imatges que seran utilitzades posteriorment 
per al blog. El centre actualment està col·laborant amb el projecte AICLE (Aprenentatge 
Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres, en anglès CLIL: Content Language Integrated 
Learning). D’aquesta manera es vol aprofitar aquest recurs per realitzar el taller de fotografia en 
anglès on els alumnes podran realitzar les seves fotografies per ser utilitzades al diari digital. 
 
També es complementarà amb la visita d’un periodista que treballa actualment al diari 
www.elpuntavui.cat, com a periodista d’esports i pare d’un alumne del centre. 
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La creació del blog es realitzarà íntegrament pels alumnes mitjançant una activitat ABP 
(Activitat Basat en Problemes) i serà utilitzat per a l’activitat de llenguatge Periodístic. 
 
Tant la classe de blogs i de fotografia es realitzarà íntegrament per l’autor d’aquest TFM, els 
seus coneixements de blogs i fotografia són elevats, ha treballat com a fotògraf a Londres i 
Barcelona durant 10 anys com autònom i també ha treballat com a realitzador de pàgines webs 
durant més de 3 anys, Wordpress és a més una de les plataformes que més ha utilitzat per a la 
creació de webs. 

 
2.1. Coneixements previs dels alumnes 
 

2.1.1. Coneixements previs sobre la utilització de blogs 

 

S’ha elaborat una enquesta per saber quins coneixements tenen els alumnes sobre blogs i 
xarxes socials, podeu trobar l’enquesta a l’Annex 1, i aquests han estat els resultats: 

La majoria dels alumnes, el 77% (fig. 1), coneixien què eren els blogs, quant a les diferents 
eines disponibles a la xarxa (fig. 2), el 32% dels alumnes coneixien el Blogger o Blogspot (eina 
de Google de creació de blogs), mentre que el 30% coneixien el Wordpress (eina de creació de 
blogs), només el 7% de la classe no coneixia cap eina de creació de blogs. 

  

Fig. 1 Saps què són els blogs?    Fig. 2 Quins blogs coneixes? 

Respecte a les xarxes socials, (fig. 3) quasi una quarta part dels alumnes, el 26%, tenen un 
compte a Facebook, el 24% tenen un compte a Google+, el 18% dels alumnes utilitzen 
l’aplicació social Instagram i el 17% tenen un compte a Twitter. El 6% tenen un blog creat amb 
Blogger o Blogspot, i tots els alumnes tenien almenys una aplicació social. 

El 77% dels alumnes (fig. 4) no coneixien com funcionava internament un blog o quins eren els 
passos per realitzar un blog. 

   

Fig.3 Aplicacions socials per als alumnes     Fig. 4 Coneixes com funciona el Wordpress? 

Aquestes enquestes ens mostren que la  majoria dels alumnes tenen coneixements sobre 
blogs i utilitzen la majoria de les xarxes socials més populars avui en dia. En canvi, només el 
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6% dels alumnes tenen un blog personal, i la majoria, el 77%, no coneixien com es pot crear un 
blog amb Wordpress o Blogger. 

Altres enquestes realitzades a centres escolars de Catalunya trobades a internet, mostren 
gràfiques semblants, els alumnes d’ESO utilitzen majoritàriament Facebook com a eina de 
comunicació. [11] [11b] [12] [12b] [12c] 

2.1.2. Coneixements previs sobre fotografia 

 

Podeu veure el qüestionari sobre fotografia a l’Annex 2. L’enquesta s’ha realitzat als alumnes 
de 3r i 4art d’ESO (el mateix taller de fotografia es va realitzar a 3r i 4art d’ESO) abans de 
realitzar el taller de fotografia, al voltant del 70% coneixien el funcionament de les càmeres 
digitals, o pensaven que el coneixien (fig.5). 

A la pregunta “Sabies que era l’apertura, el temps d’exposició, ISO o balanç de blancs (white 
balance)?”, com mostra la fig. 6, la majoria dels alumnes no coneixien els paràmetres de 
configuració bàsics d’una càmera digital, mentre que el 31% a 4art i el 41% a 3r coneixien 
alguns d’ells (no tots). 

    

Fig. 5 El funcionament de les càmeres digitals   Fig. 6 Coneixes l’Ap, Temps d’exp, ISO, WB? 

Respecte a les xarxes socials basades en fotografia, (fig. 7) veiem que aproximadament la 
meitat dels alumnes tenen Instagram (el 56% a 3r i el 51% a 4art),  Tumblr, Weheartit i 
Snapshot també són aplicacions socials basades en fotografia que els alumnes utilitzen. 

   

Fig. 7 Quines aplicacions basades en fotos tens? 

 

2.2. Competències a treballar 
 

Les competències bàsiques que l’alumne treballarà a través de l’activitat associada són les 
següents: 
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- Tractament de la informació i competència digital (perquè necessitarà fer una recerca a 
la xarxa tant per la part prèvia com durant l’activitat). 

- Competència d’aprendre a aprendre (perquè serà l’alumne qui haurà de trobar com 
solucionar alguns problemes que se li plantegen, com per exemple, quina eina 2.0 és 
més adient per l’activitat, com podrà afegir diferents Ginys (Widgets) al blog, com podrà 
realitzar i modificar el disseny del blog). 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (perquè l’activitat en si 
mateixa és una interacció amb el món i l’alumne s’haurà de preguntar d’algunes coses, 
quina notícia a escollir en l’entorn on viu, com plantejar-se la notícia, quina foto realitzar 
i escollir). 

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual per què s’haurà de comunicar amb 
el grup i individualment per realitzar l’activitat, així com proposar millores o solucionar 
dubtes que vagi trobant durant l’activitat. 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal per què haurà de ser crític en si mateix, 
tenir la capacitat d’elegir i afrontar problemes, així com demostrar un control emocional. 

- Competència artística i cultural per què l’alumne haurà de realitzar fotografies durant 
l’activitat i haurà de plantejar-se l’execució de les imatges d’un punt artístic i cultural.  

 



       

 
 

2.3. Desenvolupament de la unitat didàctica 
 

GRUP CLASSE DURADA PERIODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

3r. d’ESO 10 hores 2n trimestre 3r. d’ESO Joan Sèculi  

MATÈRIES TÍTOL (i justificació) 

Tecnologia – Informàtica (Anglès, Llengua Catalana) Diari digital – Creació d’un blog per a l’activitat de llenguatge periodístic en català 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES  CRITERIS D’AVAULACIÓ 

BLOGS 

Cercar quins tipus de blogs trobem a la xarxa 
telemàtica 

TIC 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 

1 Identificar i reconèixer els diferents creadors de blogs que existeixen a 
la xarxa telemàtica`: Blogspot/Blogger, Wordpress, Tumblr, Blogia, 
Weheartit, etc. 

Comparar els diferents tipus de blogs TIC 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic  

2 
 
 

Identificar quin tipus de creador de blog és més adequat per cada 
tipus de blog (blog de notícies, blog de fotos, blog de vídeos, etc.) 

Identificar els principals components d’un blog: 
capçalera, menú, barra lateral, entrades, 
comentaris i peu 

TIC 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic  

3 Reconèixer on està la capçalera, menú, barra lateral, entrades, 
comentaris i peu d’un blog. 

Ser capaç de crear un blog amb Wordpress, 
configuració bàsica 

TIC 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
 

4 Saber explicar com es crea un blog amb Wordpress  

Ser capaç de crear una entrada, assignar-la a una 
categoria, afegir etiquetes, fotos, vídeos i enllaços 
a una entrada 

TIC 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic  

5 Crear satisfactòriament una entrada i afegir una foto i/o vídeo, un 
enllaç, una categoria, etiquetes i una foto característica (Featured 
image) 

Ser capaç de crear una pàgina estàtica en un blog TIC 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic  

6 Crear satisfactòriament una pàgina estàtica 

Ser capaç de crear un menú, assignar un ginys 
(widgets) o assignar un tema al blog 

TIC 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic  

7 Crear satisfactòriament un menú, un giny (widget) i assignar un tema 
al blog 

Efectuar comentaris a les entrades d’un blog TIC 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic  

8 Comentar satisfactòriament una entrada del blog 

TALLER DE FOTOGRAFIA 

Canviar la configuració d’una càmera digital i 
modificar les característiques bàsiques: Apertura, 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 

7 Canviar la configuració de l’Apertura, Temps d’exposició, ISO i Balanç 
de Blancs d’una càmera digital 
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Temps d’exposició, ISO i Balanç de Blancs 
També es pot realitzar amb els telèfons 
intel·ligents en cas de no tenir una càmera digital 

Realitzar fotografies amb diferent Balanç de blancs 
Realitzar fotografies amb diferents Apertures 
Realitzar fotografies amb diferent Temps d’exposició 
Realitzar fotografies amb diferent ISO 

Ser capaç de descarregar fotografies i vídeos 
d’una càmera digital 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 

8 Descarregar fotografies de la càmera digital i transferir-les a 
l’ordinador 

Editar fotografies amb un editor d’imatges lliure 
(per exemple GIMP) 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 
Competència artística i cultural 

9 Canviar la mida de les fotografies satisfactòriament per ser utilitzades 
al blog 
Modificar els nivells, el contrast o els colors d’una imatge 

Ser capaç de transformar un vídeo per ser utilitzat 
amb un software lliure d’editor de vídeos (per 
exemple Windows Movie Maker) 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 
Competència artística i cultural 

10 Elaborar un vídeo per ser utilitzat al blog (amb crèdits) 

    

CREACIÓ D’UNA NOTÍCIA    

Aplicar les característiques del llenguatge 
periodístic 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 
Competència d’autonomia i iniciativa personal 

11 La notícia conté l’estructura adequada i text és correcte des del punt 
de vista de la cohesió, coherència, lèxic, estructura gramaticals i 
ortografia 

Utilitzar les eines 2.0 per a la correcció de textos i 
cerca de lèxic específic 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 
Competència d’autonomia i iniciativa personal 

12 La notícia no conté faltes d’ortografia 

Distingir les parts més rellevants de la informació 
d’una notícia 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 
Competència d’autonomia i iniciativa personal 

13 La notícia conté les parts més rellevants 

Ser capaç d’inventar una notícia del seu entorn 
proper 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 
Competència d’autonomia i iniciativa personal 

14 Crear una notícia de l’entorn proper 

 

CONTINGUTS 

BLOG: 

- Blog: definició i tipus de blogs que hi ha a la xarxa 
- Diferents dissenys de blogs segons el seu contingut 
- Estructura d’un blog: capçaleres, columna, entrades, pagines, peu 
- Creació d’un blog en wordpress  
- Configuració bàsica del blog (títol, subtítol, idioma, ...) 
- Creació d’una entrada (títol, URL, text, inserció d’imatges o vídeos, categories, etiquetes, ...) 
- Creació de les categories 
- Creació d’un menú 
- Assignació de disseny o tema 
- Afegir comentaris a una entrada 
- Afegir ginys o widgets 
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TALLER DE FOTOGRAFIA: 

- Funcionament de la càmera digital 
- Configuració Balanç de blancs (White Balance) 
- Configuració Apertura (Av) 
- Configuració Temps d’Exposició (Time value o Shutter speed) 
- Configuració ISO (sensibilitat imatge) 
- Exposició (Overexposed / Underexposed) 
- Composició: Rule of thirds, Balance elements, Leading lines, Symmetry and Patterns, Viewpoint, Background, Depth, Crop, Experiment 
- Retrats  
- Sortida a la platja per a la realització de fotografies 

 

VISITA PERIODISTA: 

- El periodista explicarà la seva experiència com a periodista d’un diari digital  
 

CREACIÓ DEL BLOG: 

- Creació del blog per al diari digital 
- Configuració del blog (idioma, títol, subtítol) 
- Creació de categories 
- Creació de pàgines estàtiques 
- Creació de Menús 
- Assignació d’un Tema (disseny) 
- Creació de Ginys (Widgets) 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS RECURSOS ORG. SOCIAL TEMPS ATENCIÇÓ A LA 
DIVERSITAT 

ACTIV. 
AVAL 

(CRITERI) 

AULA ORDINÀRIA - 

EXPLICACIÓ 
CONTINGUTS 

1 Comunicació dels objectius i avaluacions de la 
unitat didàctica 

 Gran grup 5’ Fer participar els alumnes 
per saber si tots entenen els 
continguts 

 

2 Què és un Blog, Tipus de Blogs Projector per mostrar Power 
point.  
Accés a la xarxa per mostrar 
exemples 

Gran grup 5’ 1 

3 Mostrar diferents dissenys de blogs Projector per mostrar Power 
point.  
Accés a la xarxa per mostrar 
exemples 

Gran grup 5’ 2 

4 Estructura d’un blog: 
Capçalera, Columna lateral, Entrades, 
Comentaris i Peu 

Projector per mostrar Power 
point.  
Accés a la xarxa per mostrar 
exemples 

Gran grup 15’ 3 

5 Explicació de la creació d’un blog amb 
Wordpress: URL, mail  

Projector per mostrar Power 
point.  
Accés a la xarxa per mostrar 
exemples 

Gran grup 20’ 4 

6 Administrador Wordpress: Tauler o Dashboard Projector per mostrar Power 
point.  
Accés a la xarxa per mostrar 
exemples 

Gran grup 5’ 4 

 7 Configuració bàsica del Wordpress: Títol, 
subtítol i idioma 

Projector per mostrar Power 
point.  
Accés a la xarxa per mostrar 
exemples 

Gran grup 5’ 4 

8 Creació d’una entrada: URL, títol, text, afegir 
media, categoria, etiquetes, botons de social 
media, permetre comentaris, afegir foto 
destacada (Featured image) 

Projector per mostrar Power 
point.  
Accés a la xarxa per mostrar 
exemples 

Gran grup 15’ 5 

9 Creació de pàgines estàtiques: Pàgina 
“Nosaltres” i “Contacta” 

Projector per mostrar Power 
point.  
Accés a la xarxa per mostrar 
exemples 

Gran grup 5’ 6 

10 Creació d’un Menú Projector per mostrar Power Gran grup 5’ 7 
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point.  
Accés a la xarxa per mostrar 
exemples 

11 Afegir Ginys (Widgets) Projector per mostrar Power 
point.  
Accés a la xarxa per mostrar 
exemples 

Gran grup 5’ 7 

12 Canviar el Tema del blog Projector per mostrar Power 
point.  
Accés a la xarxa per mostrar 
exemples 

Gran grup 5’ 7 

        

AULA 
D’INFORMÀTICA – 
CREACIÓ DEL BLOG 

(grups de 4)  

13 Cada grup pensarà en un nom per al blog i es 
farà una pluja d’idees en comú per decidir quin 
nom serà escollit 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’ Promoure la col·laboració 
dels alumnes amb major i 
menor autonomia 

 

14 El grup 1 serà l’encarregat de crear un mail per 
ser utilitzat per a la creació del blog 
El grup 1 explicarà quins passos ha seguit per 
la creació del mail 
 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’   

15 Es decidirà entre tota la classe quin blog 
s’utilitzarà: Wordpress, Blogspot, Blogia, etc. 
(En aquest cas s’ha decidit Wordpress) 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’   

16 El grup 2 realitzarà la creació del blog de 
Wordpress  
El grup 2 explicarà quins passos ha seguit per 
la creació del blog 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  4 

17 Tots els grups pensaran un títol i subtítol i es 
decidirà quins s’escolliran 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  4 

18 El grup 3 crearà un títol per al blog a 
l’administrador del Wprdpress 
El grup 3 explicarà quins passos ha seguit 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  4 

19 El grup 4 crearà un subtítol per al blog a 
l’administrador del Wprdpress 
El grup 3 explicarà quins passos ha seguit 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  4 

20 El grup 5 assignarà l’idioma català al 
wordpress 
El grup 5 explicarà quins passos ha seguit 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  4 

21 Es farà una pluja d’idees de les seccions 
(categories) que podrà tenir el blog 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  4 

22 Cada grup crearà una categoria a 
l’administrador del Wordpress 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  4 

23 Es decidirà entre tota la classe quin disseny 
s’utilitzarà per al blog 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  7 
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24 El grup 6 crearà una pàgina estàtica de 
“Nosaltres”  
El grup 6 explicarà quins passos ha seguit 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  5 

25 El grup 7 crearà una pàgina estàtica de 
“contacta” 
El grup 7 explicarà quins passos ha seguit 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  5 

26 El grup 8 afegirà un giny a la barra lateral  
El grup 8 explicarà quins passos ha seguit 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’ Per alumnes amb altes 
capacitats es disposarà de 
material addicional per tal de 
que puguin aprofundir en els 
continguts sobre Ginys 

7 

27 Cada grup crearà una entrada al blog 
L’entrada haurà de tenir un texte, una imatge i 
un vídeo 
L’entrada haurà de ser assignada a una 
categoria, tenir almenys 2 etiquetes i tenir una 
imatge destacada 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’ Es reforçarà aquells 
alumnes que necessitin més 
ajuda per a la creació d’una 
entrada 

7 

28 Cada grup crearà un menú amb les categories 
i les pàgines estàtiques 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  7 

29 Grup X (escollit aleatòriament) haurà 
d’assignar un menú al tema escollit 
anteriorment 

Accés a la xarxa Grups de 4 10’  7 

AULA ORDINÀRIA - 
VISITA PERIODISTA 

30 Visita d’un periodista per explicar la seva 
experiència en diaris digitals 

Accés a la xarxa Gran grup 45’   

       

       

AULA ORDINÀRIA – 
TALLER DE 
FOTOGRAFIA 

Gran grup o grups de 
3 o 4 (dependrà del 
número de càmeres 
digitals que hi hagi a la 
classe) 

31 Explicació del funcionament de les càmeres 
digitals: sensor CCD i Targetes de memòria  

Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ Ell taller de fotografia es farà 
en anglès, per tal d’atendre 
la diversitat, el professor 
aniran aclarint, en català, els 
dubtes als alumnes que ho 
requereixin. 

2 

32 Configuració càmeres digitals: Balanç de 
blancs (White balance)  

Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

33 Configuració càmeres digitals: Apertura Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

34 Configuració càmeres digitals: Temps 
d’exposició (Time value o Shutter speed) 

Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

35 Configuració càmeres digitals: ISO 
(sensibilitat) 

Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

36 Exposició (Exposure), sobreexposició 
(overexposed), sotaexposició (underexposed) 

Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

37 Composició: Rule of Thirds Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

38 Composició: Balancing Elements Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

39 Composició: Leading Lines Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

40 Composició: Symmetry and Patterns Projector per mostrar Power Gran grup o 10’ 2 
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point grups de 3 o 4 

41 Composició: Viewpoint Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

42 Composició: background Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

43 Composició: Depth Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

44 Composició: Background Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

45 Composició: Crop Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

46 Composició: Framing Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

47 Composició: Experiment Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

48 Composició: Retrats (Portraits) Projector per mostrar Power 
point 

Gran grup o 
grups de 3 o 4 

10’ 2 

       

SORTIDA – TALLER 
DE FOTOGRAFIA 

Individual o grups de 3 
o 4 (dependrà del 
nombre de càmeres 
digitals que hi hagi a la 
classe) 

49 Sortida a la platja per realitzar fotografies Càmeres digitals dels alumnes, 
també és possible utilitzar 
telèfon intel·ligents 

Individual o en 
grups de 3 o 4 

60’ Promoure la creativitat dels 
alumnes amb major i menor 
autonomia 

2 

AULA INFORMÀTICA 
– ENTRADA DE 
NOTÍCIES AL BLOG 

50 Entrada de la notícia al blog Accés a la xarxa Individual 60’ Es reforçarà aquells 
alumnes que necessitin més 
ajuda per a la creació d’una 
notícia 

5, 11, 12, 
13, 14 



       

 
 

2.4. El Blog 

2.4.1. Presentació de Blogs 

 

S’ha elaborat una presentació en Power Point (Annex 1), així com una documentació adicional 
per al professor. La presentació contindrà els següents punts importants: 

1. Què és un blog 
2. Quins tipus de blogs hi ha a la xarxa  
3. Quines aplicacions existeixen per realitzar un blog gratuït 
4. Dissenys de blogs 
5. Estructura d’un blog 
6. Capçalera: títol, subtítol, logotip, menú, slideshow, buscador 
7. Columna lateral: arxius, categories, etiquetes, blogroll, ginys o widgets, entrades 

recents, etc 
8. Entrada o Post: URL, títol, cos, comentaris, etiquetes, categories, botons de medis 

socials, fotos, vídeos, imatge destacada 
9. Peu del blog 

 

2.4.2. Per què el Wordpress 

 

Un cop es va realitzar l’exposició sobre blogs, i mostrar els diferents tipus de blogs que hi ha a 
la xarxa, es va preguntar al grup classe quina eina volien escollir per realitzar l’activitat, es va 
decidir utilitzar el Wordpress per què era una eina atractiva i fàcil d’utilitzar. 

El Wordpress és un sistema lliure de gestió de continguts o CMS (en anglès Content 
Management Syste) per la creació de blogs i és un dels més utilitzat actualment a la blogosfera, 
la seva  fàcil utilització i les característiques com gestor de continguts són les causes del seu 
enorme creixement. [3] 

Es pot canviar fàcilment el disseny del blog utilitzant Temes, Themes en anglès, cada tema 
permet dissenyar el menú, la capçalera, el peu i també la barra lateral del blog utilitzant Ginys o 
Widgets en anglès. [3] 

La seva capacitat és de 3GB (per a la versió gratuïta). Una de les característiques més 
populars del Wordpress són les seves estadístiques, estan dissenyades per oferir la informació 
al minut sobre quantes persones visiten el blog, d'on vénen i quins són els termes utilitzats en 
els motors de cerca. [3] 

Un sol usuari administrador és suficient per realitzar la seva configuració i pot ser utilitzat en 
més d’un terminal al mateix temps, això fa que sigui una plataforma ideal per realitzar l’activitat. 

La versió gratuïta de Wordpress és suficient per realitzar l’activitat, té una capacitat de 3GB, es 
poden utilitzar fotos, incrustar vídeos, afegir Ginys o Widgets i assignar dissenys (Temes) 
sense cap cost addicional.  

 

2.4.3. Grups i rols 

 

Per a la realització de l’activitat de creació del blog, s’intentarà que tota la tasca sigui realitzada 
per als alumnes, l’activitat està pensada per ser realitzada com a Activitat Cooperativa i ABP 
(Activitat Basada en Problemes). 
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Primer de tot es faran grups heterogenis de 4 persones.  

Rols de cada un dels membres del grup: 

- Vocal: Parlarà en nom de tots els membres del grup davant de la classe 

- Recerca:  realitzarà la recerca a la xarxa telemàtica així com totes les accions 

relacionades a realitzar a internet 

- Escriptor: Escriurà les respostes a la memòria 

- Responsable del grup: Mantindrà l’ordre en el grup així com intentar que tots els 

membres arribin a un consens respecte a les respostes proposades.  

2.4.4. Creació d’un Blog en Wordpress 

 

L’activitat de la creació del blog, ha estat pensada per ser totalment creada mitjançant ABP, 
Aprenentatge Basat en Problemes, els alumnes, en grups de 4 heterogenis i un ordinador per 
grup, se’ls plantejava una pregunta que han de pensar prèviament en grup i posteriorment 
comentar-ho al grup classe.   

Per mantenir l’ordre cada membre del grup tindrà un rol assignat: el vocal, el cercador a 
internet, l’escriptor i el responsable del grup per mantenir l’ordre i arribar a un consens dins del 
grup. 

Aquesta activitat també ha estat pensada per ser una activitat cooperativa, els alumnes han de 
treballar en grup i resoldre els problemes que se’ls planteja. 

També es té en compte l’atenció a la diversitat, considerant la participació dels alumnes per 
saber si tots entenen els continguts, i també promovent la col·laboració dels alumnes amb 
major i menor autonomia. 

S’ha elaborat un document per als alumnes amb 19 preguntes que els alumnes hauran d’anar 
resolvent a mesura que avança l’activitat. 

1. Pensa un nom per al blog. (Tasca per a tots els grups) 
a. Conté paraules clau? 
b. Quina eina utilitzaries i per què? 
c. Has comprovat que no estigui el blog creat ja a la xarxa? 
d. Exposar la vostra opció davant de l’aula i arribar a un consens amb tots els 

grups. 
2. Pensar un mail per realitzar la creació del blog. Per què has escollit aquest mail? 

(Tasca per a tots els grups).  
Grup  1: Realitzarà la creació del mail, explicarà a tota la classe els passos realitzats. 

3. Pensa quina eina gratuïta de la xarxa utilitzaries per a la creació del blog? (Tasca per a 
tots els grups) 

4. Pensa com crearies el blog. (Tasca pera tots els grups). 
Grup 2: Crearà el blog. Explicarà breument els passos realitzats a classe.  
Grup 3: Què s’ha de fer per activar el blog un cop creat? 

5. Pensar un títol i un subtítol per al blog. Per què has escollit aquests? Conté paraules 
clau?.  (Tasca per a tots els grups) 

6. Crear títol per al blog. Explicar els passos realitzats.  
Grup 4: Crearà el títol, Explicarà a tota la classe els passos realitzats. 

7. Crear subtítol per al blog. Explicar els passos realitzats.  
Grup 5: Crearà el subtítol. Explicarà a tota la classe els passos realitzats. 

8. Assignar idioma al blog. Explicar els passos realitzats. L’idioma de l’usuari és el mateix 
que el del blog?  
Grup 6: Assignarà l’idioma al blog. Explicarà a tota la classe els passos realitzats. 

9. Pensar quines categories (tipus de notícies) contindrà el blog. (Tasca per a tots els 
grups) 
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10. Creació d’una categoria del blog. Explica breument els passos realitzats.   
Tasca per a tots els grups, cada grup crearà una categoria. 

11. Pensar un disseny adient (Tema o Theme) per al blog. Per què has escollit aquest 
disseny? Escollir un entre tota la classe. (Tots els grups) 

12. Assignar el disseny adient per al blog. Explicar breument els passos realitzats.  
Grup 7: Assignarà el disseny al blog. Explicarà a tota la classe els passos realitzats. 

13. Creació d’una pàgina estàtica “Betúlia” què contindrà informació sobre nosaltres. 
Explicar breument els passos realitzats. Has pensat si tindrà o no la barra lateral? 
Penjar una fotografia adient (creative commons?)  
Grup 8: Crearà la pàgina. Explicar a tota la classe els passos realitzats. 

14. Creació d’una pàgina estàtica “Contacta” per contactar amb nosaltres. Explicar 
breument els passos realitzats. Has pensat si tindrà o no la barra lateral? Penjar una 
fotografia adient (creative commons?)  
Grup 1: Crearà la pàgina. Explicarà a tota la classe els passos realitzats. 

15. Crear una entrada esborrany amb un títol, URL, text, foto o vídeo, assignar-la a una 
categoria, assignar etiquetes, assignar una foto destacada, permetre socials i 
comentaris. El text conté les paraules clau al principi? Penjar una fotografia (creative 
commons?) i vídeo de youtube (Tasca per a tots els grups, cada grup crearà una 
entrada) 

16. Pensa quins giny o widget podem incloure a la barra lateral. (Tasca per a tots els grups) 
17. Afegir ginys o widgets a la barra lateral. Explicar breument els passos realitzats.  

Grup 2: Afegirà ginys o widgets a la barra lateral. Explicarà a tota la classe quins 
passos a realitzat. 

18. Crear un Menú, què hi afegiries al Menú. (Tasca per a tots els grups´, cada grup crearà 
un Menú) 

19. Assignar un Menú al blog.  
Grup 3: Assignarà el Menú al blog. Explicarà a tota la classe els passos realitzats. 

 
 

2.4.5. Documentació per a la creació d’un Blog en Wordpress 

 

Pas 1: Creació d’un mail per a la realització del blog amb Gmail, hotmail, yahoo o qualsevol 
altre aplicació. [4] [8] 

Pas 2: Creació del blog. [8] 

El blog amb Wordpress es crea des de l’URL següent: (fig. 9) 

http://wordpress.com/  

https://es.wordpress.com/signup/ (en castellà) 

Introduir el mail creat en el pas 1, el nom d’usuari que es vulgui utilitzar i la contrasenya, i 
finalment el nom del blog. El Wordpress comprovarà que tant el nom d’usuari com el nom del 
blog no existeixen. 

http://wordpress.com/
https://es.wordpress.com/signup/
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Fig. 9 Creació del wordpress 

Pas 3: Activació del blog [8] 

El mail creat en el pas 1 rebrà un mail per realitzar l’activació del blog que s’ha creat. 

Pas 4:  

Per a entrar a l’administrador del Wordpress 

http://nomdelblog.wordpress.com/wp-admin/ 

nomdelblog és el nom del blog que s’ha escollit per a l’activitat. 

Utilitzarem l’usuari i la contrasenya creades al pas 1. 

Per defecte ens dirigeix al Tauler o Dashboard (fig. 10) 

 

Fig. 10 Tauler Wordpress (Dashboard) 

El tauler conté una visió general del blog [5], les entrades, comentaris, pàgines (a la secció At a 
glance), l’activitat recent a Activity, les estadístiques de visites de les entrades del blog, l’espai 

d’ emmagatzematge, etc. 

Per més informació, consultar la pàgina de suport de Wordpress sobre el Tauler. [5] 

Pas 5: Seleccionar idioma [6] (fig. 11) 

http://nomdelblog.wordpress.com/wp-admin/
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Fig. 11 Seleccionar Idioma, Títol i Subtítol 

Menú: Options > General   

Seleccionar l’idioma a la part inferior 

Pas 6: Títol i subtítol del blog [7] 

Menú: Options > General   

Crear o modificar un títol i un subtítol. El títol i el subtítol apareixeran a la capçalera del blog.  

Nota: Hauran de contenir paraules clau (paraules rellevant per què siguin trobades fàcilment als 
cercadors com Google) 

Pas 7: Creació de categories [9] (fig. 12) 

Totes les entrades haurien d’estar assignades a una categoria, que facilitarà la seva 
classificació i així ser mostrades fàcilment en el blog.  

Menú: Entrades > Categories 

 

Fig. 12 Categories 
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Introduir el nom i una descripció (no obligatori). 

Nota: Les categories podrien ser els diferents tipus de notícies que hi haurà al blog (per 
exemple: Cultura, Esports, Espectacles, etc.) 

Pas 8: Creació d’una entrada  [10] (fig. 13) 

Menú: Entrades > Afegeix 

Primer de tot, per veure totes les opcions disponibles a la pantalla, anem a Opcions de pantalla 
i seleccionem totes les caselles en cas que no estiguin seleccionades, com mostra la següent 
imatge. 

 

Fig. 13 Opcions de pantalla 

 

Entrar un títol adequat per a la notícia. 

Entrar el texte corresponent a la notícia. Les primeres paraules del text són les més utilitzades 
pels cercadors com Google, per tant hi haurien d’ incloure aquelles paraules més rellevants. 

Afegeix un media: Amb el botó Afegeix un media podem afegir fotos, vídeos o fitxers. (fig. 14) 

 

Fig. 14 Afegir media 

 

Insert Media: 

La pantalla ens dóna l’opció de pujar una foto utilitzant Upload Files o veure les fotos que ja 
hem pujat prèviament amb Mediateca. (fig. 17) 
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Si volem pujar una foto, hem de tenir en consideració que la imatge ha d’estar optimitzada per 
ser utilitzada per internet, la resolució de les imatges ha de ser de 72 ppi (pixels/inch), i la mida 
d’amplada no ha de superar el 1000 pixels. 

Aquesta optimització es pot realitzar amb el Photoshop (fig. 15) en cas que estigui instal·lat als 
ordinadors de l’escola, o utilitzant una programa amb llicència lliure com el GIMP (fig. 16), com 
es pot veure a les dues imatges següents. 

 

Fig. 15 Redimensionar una imatge (1) 

 

 

Fig. 16 Redimensionar una imatge (2) 

És important comprovar la mida de les imatges, el Wordpress té una capacitat de 3 GB, si les 
fotos que pugem pesen molt, podríem arribar al límit de capacitat.  
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Fig. 17 Paràmetres d’una imatge 

 

És important comprovar els camps de la dreta de la pantalla (veure imatge superior).  

Títol: Títol de la imatge. 

 Alt text: Text Alternatiu, és el text que es mostra a pantalla quan la imatge no està disponible. 
Aquest camp és important que contingui informació rellevant o paraules clau, els motors de 
cerca com Google fan servir aquest camp per buscar imatges a la xarxa. És important que 
contingui informació. 

Llegenda: Text que es mostra a sota de la imatge. 

Descripció: Text descriptiu de la imatge (aquest camp només es mostra si la imatge té Link To 
= Pàgina adjunta (veure Link To). 

 

Alineació: També tenim l’opció de mostrar la imatge amb el text a la dreta, esquerra, centrat o 
sense cap alineació. 

Link To: Aquí indiquem com mostrarem la imatge si l’usuari fa un clic a sobre de la imatge. 

Media File: Si volem que la imatge s’obri a una finestra nova quan es fa un clic a la 

imatge. 

Pàgina adjunta: la imatge s’obrirà a una Pàgina nova amb el disseny complet del blog. 

Custom URL: es redirigirà a una URL específica, en aquest cas s’ha d’especificar la 

URL. 

Cap: no es realitzarà cap acció. 

Mida: Per defecte, el wordpress mostra 4 mides: petita, mitjana, gran i original per facilitar la 
seva presentació. 

   

Insert Youtube: 

Es pot inserir o incrustar (en anglès embedded) un vídeo de Youtube.com directament fent una 
recerca pel nom del vídeo o usuari del vídeo de Youtube.com, com mostra la fig. 18, incrustar 
un vídeo no ocupa espai en el blog. 
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Fig. 18 Insertar un vídeo de Youtube 

 

Insert from URL: 

També es pot afegir la URL d’una imatge des d’Insert from URL (fig. 19). 

 

Fig. 19 Insertar una imatge d’es d’una URL 

 

Insert Tweet: 

També es poden inserir Tweets amb Insert Tweet, com mostra la fig. 20, només cal cercar 
l’usuari o hashstag i seleccionar els Tweets que volem afegir i el Wordpress insereix el tweet 
automàticament. 

 

Fig. 20 insertar Tweets 
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Set Featured Image: 

És la imatge destacada, en anglès Featured Image, que es mostra normalment a l’esquerra del 

text quan l’entrada no es presenta en la seva totalitat. 

Publica: 

Estat: és l’estat de l’entrada (Publicada, Esborrany o Pendent de revisió) 

Visibilitat: pot ser Pública, protegida amb contrasenya o Privada 

Revisions: el sistema conté un historial de canvis per poder recuperar qualsevol versió anterior. 

 

Format:  

Categories: Assignar una categoria (en cas que no existeixi la categoria, es pot crear 
directament amb l’opció de +Afegeix.  

Etiquetes: Afegir etiquetes (són paraules que després es poden fer servir per buscar dins del 

blog). 

Imatge destacada: Afegir una imatge destacada, en anglès Featured Image, que es mostra 

normalment a l’esquerra del text quan l’entrada no es presenta en la seva totalitat. 

 

Pas 10: Menú 

Menú: Aparença > Menús 

Primer de tot mostrarem totes les opcions de pantalla en cas que no estiguin totes activades, a 
la part de la dreta de la pantalla tenim Opcions de Pantalla, ens assegurarem de què totes les 

opcions estan activades. (fig. 21) 

 

 

Fig. 21 Menús, opcions de pantalla 

 

Per crear un nou Menú (fig. 22), introduirem el nom del menú i farem clic a Crear menú, un cop 

creat el menú podrem assignar categories, enllaços, pàgines, enllaços o etiquetes. 
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Fig. 22 Menús 

 

Un cop creat el menú haurem de seleccionar-lo com a Primari a Manage Location, com mostra 

la fig. 23. 

 

Fig. 23 Menús – Menú Principal 

 

Pas 11: Ginys o Widgets 

Menú: Aparença > Ginys 

Els Ginys o Widgets (fig. 24) són elements de codi que es poden afegir a la barra lateral. El 
Wordpress inclou diversos Ginys que fàcilment es poden afegir i configurar a la barra lateral 
arrossegant els Ginys disponibles (de l’esquerra) a la nostra barra lateral (a la dreta). 
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Fig. 24 Ginys o Widgets (1) 

 

Els Ginys més habituals són: el cercador, les entrades recents, el calendari, les categories, 
menús personalitzats, comentaris recents, Facebook like box, Tweets de Twitter, núvol 
d’etiquetes, etc. 

Per configurar un Giny de la barra lateral, cal obrir el Giny amb un clic per veure les opcions, 
fig. 25, cada Giny tindrà uns paràmetres diferents per modificar.  Per exemple el Giny “Entrades 
recents” podem canviar el Títol que ve per defecte i el nombre d’entrades que seran visibles. 

 

Fig. 25 Ginys o Widgets (2) 

 

 “Facebook Like Box” (fig. 26) ens permet afegir una pàgina de Facebook i mostrar els “Likes” 
que té, mostrar les imatges de quins usuaris han fet “Like” i les darreres notícies que s’han 
publicat. 
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Fig. 26 Ginys o Widgets (3) 

 

http://www.slideshare.net/cfpdudg/cmo-insertar-widgets-en-wordpress-parte-1 

Pas 12: Aparença o Tema 

Menú: Aparença >Temes (fig. 27) 

Es pot escollir un Tema lliure de pagament i configurar-lo a Aparença > Customize. (fig. 28) 

Podem assignar un menú principal, canviar colors, canviar foto de capçalera, escollir si volem 
mostrar les últimes entrades o una pàgina estàtica a la pàgina inicial del blog. La versió gratuïta 
de Wordpress permet fer canvis generals que són suficients per realitzar aquesta activitat. 

 

Fig. 27 Tema (Theme) 
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Fig. 28 Configuració del Tema 

 

2.5. Taller de fotografia 
 
S’ha elaborat una presentació en Power Point (Annex 2), així com una documentació addicional 
per al professor.  

El centre actualment està col·laborant amb el projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de 
Continguts i Llengües Estrangeres, en anglès CLIL: Content Language Integrated Learning). 
D’aquesta manera es vol aprofitar aquest recurs per realitzar un taller de fotografia en anglès 
on els alumnes podran realitzar les seves fotografies per ser utilitzades al diari digital. 
 
La majoria dels alumnes van portar càmeres digitals, compactes i Rèflex, altres van fer servir 
els telèfons com a càmera i les seves aplicacions per simular la configuració de càmeres 
digitals. 
 
Aquest taller de 4 hores, es realitzarà en un matí, i constarà d’una explicació sobre la 
configuració de les càmeres digitals, així com una breu explicació dels paràmetres modificables 
de les càmeres, i posteriorment una sortida per realitzar les fotografies a l’exterior. 
 
La part teòrica inclourà: 
 

- El funcionament bàsic de les càmeres digitals. 
- La configuració bàsica de les càmeres Réflex i compactes: Apertura, Temps 

d’exposició, Balanç de blancs i ISO. 
- Exposició i compensació d’exposició 
- Composició d’imatge: Regla de 3, equilibrar amb elements, línies, simetries i 

repeticions, punts de vista, fons, profunditat, emmarcat, retallar i experimentar 
- Retrats 

  
La part pràctica, els alumnes tindran 30 minuts per realitzar 5 tipus de fotografies especificades 
anteriorment: 

- Dues fotografies del Pont del Petroli de Badalona des de dos punts de vista diferent. 
- Una fotografia que inclogui o incorpori moviment 
- Un retrat 
- Una fotografia d’un objecte 

 
Per motivar els alumnes, s’ha decidit donar 3 positius a la millor fotografia, i un positiu als 5 
finalistes, així com la publicació de les fotografies a la revista semestral del centre. 
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2.6. Visita del periodista 
 

Per fer més atractiva l’activitat, es van programar una visita d’un periodista (pare d’un alumne 
del centre) que treballa actualment al diari l’Esportiu (anteriorment El Punt 9). 

El periodista va comentar com s’escullen les fotografies de les notícies, els criteris per escollir el 
títol, el text i l’estructura de la notícia. 

També es va comentar el disseny de la pàgina principal així com la manera d’atraure més 
lectors i mantenir-los més temps al lloc web. 

 

2.7. Llenguatge Periodístic 
 

L’activitat ha estat creada per ser utilitzada a l’assignatura de Llengua Catalana, per a la Unitat 
“El llenguatge Periodístic”, no és part d’aquest TFM incloure el contingut d’aquesta activitat, 
però mencionarem els punts que es van tractar dins d’aquesta unitat: 

- La portada del diari: diari imprès i diari digital 
- Premsa catalana, espanyola i internacional 
- La portada: contingut 
- Els gèneres periodístics 
- La notícia periodística 

- L’estructura de la notícia 
 
 

2.8. Rúbriques 
 

Rùbriques per a l’activitat: 

 Suspens Bé Molt bé 

Memòria Conté errors ortogràfics, 
no conté bibliografia. Les 
fotografies utilitzades no 
són de lliure utilització 
(creative commons) 

No conté errors 
ortogràfics, manquen 
algunes bibliografies, 
el contingut es podria 
millorar. Les 
fotografies són de 
lliure utilització 
(creative commons) 

No conté errors 
ortogràfics, les 
bibliografies són 
correctes, el contingut 
és correcte. Les 
fotografies són de lliure 
utilització (creative 
commons) 

Blog: Realització 
en grup 

Comportament durant 
l’activitat no és la 
correcta, la tasca no s’ha 
realitzat en èxit 

Comportament 
adequat, tasca 
realitzada amb èxit 

Comportament adequat, 
la tasca s’ha realitzat 
amb èxit i ha aportat 
millores de disseny 

Treball en grup No hi ha diàl·leg entre els 
components del grup 

Hi ha diàl·leg però no 
és constant 

El diàl·leg es constant i 
els membres del grup 
aporten idees i hi ha un 
consens generalitzat 

Realització 
fotografies (sortida) 

Les fotografies no estan 
redimensionades 
correctament 

Les fotografies estan 
incorrectament 
redimensionades  

Les fotografies estan 
correctament 
redimensionades 

Presentació de les 
tasques en grup 

No s’utilitza el vocabulari 
adient, les explicacions 
són pobres 

S’utilitza el vocabulari 
adient, les 
explicacions són 
correctes 

S’utilitza el vocabulari 
adient, les explicacions 
són correctes i 
argumentades 

Realització de la 
notícia 

La notícia no conté 
l’estructura adequada i 

La notícia conté 
l’estructura correcte 

La notícia conté 
l’estructura adequada i 
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(Assignatura 
Llengua Catalana) 

text no és correcte des 
del punt de vista de la 
cohesió, coherència, 
lèxic, estructura 
gramaticals i ortografia 

però millorable i text 
és correcte des del 
punt de vista de la 
cohesió, coherència, 
lèxic, estructura 
gramaticals i ortografia 

text és correcte des del 
punt de vista de la 
cohesió, coherència, 
lèxic, estructura 
gramaticals i ortografia 

 

 

3. ANÀLISI DE RESULTATS 

Els alumnes del centre escolar, no estaven molt acostumat a treballar en ABP i durant la 
creació del blog en Wordpress, molts alumnes no sabien quins eren els passos a fer o com 
podien buscar informació a la xarxa sobre els diferents punts anteriorment citats. Per resoldre 
aquest problema, es van fer grups totalment  heterogenis, d’aquesta manera els membres del 
grup s’ajudaven entre ells i podien resoldre les preguntes que anaven trobant durant l’activitat. 

Durant l’activitat ABP, es pretenia que durant la pluja d’idees, els alumnes poguessin 
reflexionar sobre les seves pròpies respostes, poguessin argumentar les seves sol·lucions i 
també escoltar i decidir sobre les opinions dels altres. 

Per al taller de fotografia, els alumnes van portar càmeres digitals, compactes i Rèflex, altres 
van fer servir els telèfons intel·ligents com a càmera utilitzant les aplicacions per simular la 
configuració de càmeres digitals, no va ser cap problema utilitzar telèfons intel·ligents durant 
l’activitat, ja que molts telèfons podien simular algunes de les configuracions de les càmeres 
digitals (com per exemple el ISO o el Balanç de Blancs). 

Durant la sortida del taller de fotografia, els alumnes havien de realitzar 5 diferents imatges, 
cada una d’un tema seleccionat per al professor, per fer més atractiva l’activitat, es va decidir 
que les millors fotografies serien publicades a la revista semestral del centre, i es valoraria la 
creativitat. Les fotografies van ser molt diverses i molt interessants, els alumnes van gaudir 
bastant d’aquest taller i van estar molt motivats durant tota l’activitat.  

La participació dels alumnes al grup classe, durant aquesta activitat, afavoreix els alumnes més 
preparats i amb més coneixement sobre blogs, per atendre a la diversitat hem de minorar el 
ritme de la classe i assegurar-nos que tots els alumnes entenen les explicacions per poder 
seguir endavant amb la creació del blog. 

El Wordpress és un tema extens, per aprofundir més sobre les aplicacions i prestacions que 
conté, així com d’introduir més informació sobre Ginys (Widgets) o Temes (Themes) seria 

necessari 1 hora més per a la realització de l’activitat de creació del blog.  

Per al taller de fotografia, van quedar coses sense fer per motius de temps, com aprofundir 
sobre l’edició d’imatges amb l’editor lliure GIMP, o com buscar a internet imatges per ser 
utilitzades lliurement amb Creative Commons, o la realització d’un vídeo per ser utilitzat en el 
blog. 

La visita d’un periodista va ser molt ben rebuda per als alumnes de 3r d’ESO, els alumnes es 
van interessar, entre altres coses, de quines són les notícies escollides com a principals, com 
s’estructura una notícia o com escollir les fotografies per a cada notícia i sobretot de les 
notícies relacionades amb l’esport i el FC Barcelona. 

 

3.1. Satisfacció dels alumnes 

3.1.1. Satisfacció sobre la classe de blogs 
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En finalitzar l’activitat s’han realitzat unes enquestes per saber la satisfacció dels alumnes 
respecte a la classe de blogs i el taller de fotografia. A la fig. 29 i 30, podem veure que el 78% 
dels alumnes els hi ha agradat la classe de blogs i el 58% l’ha trobat correcte. 

 

  

Fig. 29 T’ha agradat la classe de blogs?  Fig. 30 Com has trobat la classe? 

En canvi, el 59% dels alumnes no voldrien saber més sobre blogs i Wordpress (fig. 31) i el 71% 
tampoc voldria tenir un blog personal (fig. 32).  

Personalment, crec que aquests últims resultats podrien ser deguts al fet que tant la classe de 
blogs com l’activitat de la creació d’un blog, s’ha realitzat en un temps massa curt, 2 hores per 
a la presentació de blogs, i 3 hores per a la creació del blog en Wordpress. Hem de pensar que 
molts alumnes no coneixien com funcionava internament un blog i també que la realització 
d’una activitat amb ABP fa que la dinàmica i l’evolució de l’activitat sigui més lenta per a 
alumnes que no estan acostumats a realitzar aquests tipus d’activitat. 

 

  

Fig. 31 Vols saber  més sobre blogs?  Fig. 32 Vols crear un blog personal per a tu? 

La valoració del professor, mostrada a la fig. 33, sent 1 poc satisfactòria i 5 molt satisfactòria, 
va ser valorada amb un 4 sobre 5 en un 48% i un 3 sobre 5 en un 29%. 

 

Fig. 33 Valora el professor      
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Algunes de les opinions personals dels alumnes recollides durant les enquestes van aportar 
valoracions positives respecte a l’activitat, entre altres aportacions, destaquem que els alumnes 
van poder informar-se sobre les seves pròpies notícies, i escriure lliurement sobre els que els 
agrada i donar la seva opinió, també van valorar conèixer com s’estructura un blog per dins, 
aprendre a utilitzar diferents eines d'internet i també aprendre alguna cosa diferent i divertida. 

3.1.1. Satisfacció sobre la classe de fotografia 

 

El taller de fotografia es va realitzar als alumnes de 3r i de 4art, la majoria d’alumnes van 
pensar que havien après alguna cosa interessant (fig. 34), en canvi un 60% dels alumnes de 3r 
no els hi va agradar que la classe fos en anglès, en canvi els alumnes de 4art, el 90% la va 
trobar correcta (fig. 35). 

  

Fig. 34 Has après alguna cosa?   Fig. 35 T’ha agradat que fos en anglès? 

Aquesta discrepància, és degut al fet què el nivell d’anglès dels alumnes de 3r no és tan elevat 
com ho és per als alumnes de 4art. 

A la fig. 36 podem veure com els alumnes (el 80% a 3r i el 100% a 4art) els hi ha agradat com 
el professor ha explicat el taller de fotografia, i a l’última gràfica (fig. 37) podem veure com el 
83% dels alumnes de 3r voldrien aprofundir més sobre la fotografia, mentre que el 68% ho 
voldrien fer els alumnes de 4art. 

 

  

Fig. 36 T’ha agradat el professor Joan?  Fig. 37 T’agradaria saber més? 
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Fig. 38 Valoració del professor      

La valoració del professor, mostrada a la fig. 38, sent 1 poc satisfactòria i 5 molt satisfactòria, 
va ser valorada amb un 4 sobre 5 en un 55% per als alumnes de 3r, i un 5 sobre 5 en un 52% 
per als alumnes de 4art. 

 
3.2. Millores 
 

Com a millores d’aquesta activitat, són les següents: 

a) Cada grup heterogeni de 4 persones podria realitzar la creació d’un blog, d’aquesta 
manera els alumnes participarien més en els diferents passos involucrats en la creació 
d’un diari digital. Cada grup hauria d’escollir, la plataforma a utilitzar, el nom del blog, el 
títol, el subtítol, el disseny (Tema), els Ginys (Widgets), el Menús, etc. No seria una 
activitat conjunta, sinó una activitat per grups. 

b) L’activitat va ser acollida molt positivament per als professors, però hem de tenir en 
compte que aquests han d’estar preparats per realitzar una activitat com aquesta, han 
de tenir el material suficient i els coneixements necessaris per a portar-la a terme. Es 
va crear una documentació extensa sobre blogs i una altra documentació sobre la 
creació d’un blog en Wordpress, per a professors sense coneixements previs.  

c) Per al taller de fotografia, també es va crear una documentació bàsica sobre els termes 
més importants sobre fotografia: la configuració de les càmeres digitals, l’apertura, el 
temps d’exposició, el ISO, el balanç de blancs, les diferents composicions d’una imatge 
i els retrats, però en aquest cas, són necessaris coneixements de fotografia i el 
funcionament de càmeres digitals per poder realitzar el taller de manera satisfactòria. 
En aquest cas, l’autor d’aquest TFM va realitzar el taller de fotografia, la seva  
experiència ha estat de més de 10 anys treballant de fotògraf a Londres i Barcelona. 

d) Per aprofundir més sobre les aplicacions i prestacions del Wordpress, així com donar 
més informació als alumnes sobre Ginys (Widgets), Temes (Themes), estadístiques de 
Wordpress, etc. seria necessari més temps sobre la creació del blog, tan per a la 
presentació del blog, com la creació del blog. 

e) L’activitat hauria de ser realitzada a l’inici del calendari escolar, d’aquesta manera els 
alumnes podrien seguir treballant amb el diari digital i actualitzar el contingut durant tot 
el curs, es podria crear equips responsables del blog amb la funció d’aprovar 
continguts, mantenir el blog, afegir notícies, etc. 

f) Els alumnes també haurien de rebre més informació sobre quines fotografies poden 
utilitzar de la xarxa, es va incloure una petita explicació sobre com buscar fotos sense 
copyright, i també sobre les imatges amb Creative Commons, però aquesta informació 
no va ser suficient degut al temps que es tenia per a totes les tasques.   



Proposta d’utilització d’eines web 2.0 per la creació d’un diari digital per al centre 33 
 

g) Aquesta activitat podria ser completada amb un taller de creació de vídeo, amb el 
programa Movie Maker (programa lliure) per què els alumnes poguessin crear un vídeo 
per a les seves notícies. 

h) També seria interessant aprofundir més sobre el funcionament d’un editor d’imatges 
lliure com el GIMP, on els alumnes podrien retocar les imatges realitzades durant el 
taller de fotografia. 

i) Per atendre a la diversitat durant l’activitat, el ritme de la classe havia de minorar per 
poder assegurar que els alumnes entenien les explicacions i com es realitzaven els 
diferents passos durant la creació del blog, per tant era necessari més temps per 
completar l’activitat.  

4. CONCLUSIONS 

Aquest estudi pretenia veure quins són els coneixements previs dels alumnes respecte als 

blogs i també quins eren els recursos necessaris per utilitzar els blogs com a eina per a 

l’ensenyament a la secundària en una activitat concreta, la creació d’un diari digital, d’aquesta 

manera es pretenia utilitzar una eina orientada a facilitar la màxima interacció entre els usuaris i 

el desenvolupament de xarxes socials.  

Durant el desenvolupament de l’activitat, s’han aconseguit tots els objectius generals descrits 

en aquest TFM, com són, estimular als alumnes el desig d’aprenentatge mitjançant l’activitat 

ABP, la utilització de les eines 2.0 com a eina de treball per la creació d’un blog, utilitzar 

internet com a font d’informació per cercar la informació necessària durant l’activitat, potenciar 

l’aprenentatge de les llengües estrangeres durant el taller de fotografia en anglès, adquirir els 

coneixements del currículum que s’imparteix (creació i utilització d’un blog), adquirir una visió 

més àmplia del món intercanviant experiències i motivar i millor l’autoestima dels alumnes 

(durant la creació d’articles per ser utilitzats en el diari digital, comentant articles d’altres 

companys o la visita d’un periodista al centre). També s’han aconseguit els objectius didàctics 

específics d’aquesta activitat citats a l’apartat 1.4, i una de les coses que els professors del 

centre van valorà més, és la motivació que els alumnes mostraven durant tota l’activitat, així 

com les ganes d’aprendre més sobre el Wordpress i sobre fotografia. 

Avui en dia, les eines web 2.0 són molt presents i hem de fer que els alumnes s’impliquin en 

projectes que els servirà per al seu futur com a estudiants. Aquesta metodologia enriqueix tant 

als estudiants com als professors, i facilita l’assoliment de les competències bàsiques. 

Durant l’activitat es va veure la necessitat d’incloure més informació sobre l’ús de la informació 

d’internet i la utilització d’imatges, dos punts importants que cal conscienciar els alumnes per 

què facin un ús correcte.  
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QUESTIONARI SOBRE BLOGS 

- Coneixies els blogs abans que el professor expliqués el funcionament dels blogs?    

Marca la resposta      SI □     NO □ 

- Si l’anterior pregunta és SÍ. Quins blogs coneixies?  

Blogia □   Blogger/Blogspot □   Wordpress □   Tumblr □   Livejournal □ 

Altres: □ (indica quins) ____________________________________________________ 

- Indica quines aplicacions socials tens: 

Facebook  □    Twitter □      Instagram □     Google+ □     Blogger/Blogspot □    Flickr □    Tumblr □     

Altres: □  (indica quins) ____________________________________________________ 

- Coneixies prèviament com funciona internament el wordpress? 

Marca la resposta     SI □      NO □ 

- T’ha agradat la classe de blogs?  

Marca la resposta     SI □      NO □ 

- Has trobat la classe: 

Fàcil d’entendre □      Difícil d’entendre □      Correcte d’entendre □ 

- Penses que els blogs en wordpress són ùtils per a tú? 

Marca la resposta     SI □      NO □ 

- T’agradaria saber més sobre blogs i wordpress? 

Marca la resposta     SI □      NO □ 

- Penses que t’agradaria tenir un blog personal per a tu? 

Marca la resposta     SI □     NO □ 

- Valora el teu professor Joan? 1 poc satisfactori, 5 molt satisfactori  

1 □    2 □     3 □     4 □     5 □ 

- Què és el que més t’ha agradat de la classe de blogs? 
 

 

7. ANNEX 2: Qüestionari sobre fotografia 

En el àmbit del taller de la fotografia, l’enquesta ha estat el següent: 
 

QüESTIONARI SOBRE FOTOGRAFIA 

- Coneixies el funcionament de les càmeres digitals? 

Marca la resposta      SI □     NO □ 

- Sabies que era l’apertura, el temps d’exposició, ISO o balanç de blancs (white balance)? 

Marca la resposta      SI □     NO □    Alguns □ 

- Utilitzes alguna aplicació social basat en fotografies? 

Marca la resposta      SI □     NO □      

Si la resposta és SÍ, indica quines: 
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Tumblr □  Instagram □  Flickr □  Altres □ __________________________________ 

- Indica quines aplicacions socials tens: 

Facebook □  Twitter □   Instagram □  Google+ □  Blogger/Blogspot □   Flickr □   Tumblr □    

Altres: □ (indica quins) _____________________________________________________ 

- Has après alguna cosa interessant al taller de fotografia? 

Marca la resposta      SI □     NO □    

- T’ha agradat que la classe fos en anglès? 

Marca la resposta      SI □     NO □     

- T’ha agradat com ha explicat el professor la classe? 

Marca la resposta      SI □     NO □     

- T’agradaria aprofundir més sobre la fotografia? 

Marca la resposta      SI □     NO □    

- Valora el professor? 1 poc satisfactori, 5 molt satisfactori 

1 □   2 □    3 □    4 □    5 □ 

 

- Comentari personal sobre el taller de fotografia: 

 

8. ANNEX 3: Presentació sobre Blogs 

Presentació sobre blogs:  [14] [15] [16] 
 
S’ha elaborat un Power Point per mostrar les principals característiques d’un blog, així com les 
principals eines per crear un blog a la xarxa telemàtica. El power point contindrà els següents 
slides: 

 

 
Fig. 39 Blog 

Fig. 39: Un blog és un lloc web on un o diversos autors escriuen textos o articles. Els textos o 
articles (anomenats posts o entrades) s’ordenen  de forma cronológica. [26] 

El blog és un fenomen recent sorgit en el marc de la societat de la informació i del 
coneixement, de la xarxa i per a la xarxa, que ens ofereix l'oportunitat d'editar i publicar a 
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Internet, sense grans coneixements informàtics, sense grans costos econòmics i d'una manera 
immediata. [26] 

El febrer 2011, hi havia més de 156 milions de blogs públics. El febrer de 2014, hi havia 172 
milions de Blogs Tumblr i 75.8 milions de blogs Wordpress, el blog més utilitzat Blogger no 
ofereix estadístiques avui en dia. [27]       

Aquestes dades ens donen una idea de l'abast i de la progressiva expansió del fenomen blog. 

 

 

Fig. 40 Què és un blog? 

Fig. 40: El primer blog va ser creat per Dave Winer el 1994: Scripting News [17] [18] [19] 

Diferents aplicacions per crear un blog a la xarxa: Blogger, Wordpress, Tumblr, blogia, 
blogspot, livejournal  

Per més informació: 

https://www.blogger.com 
https://es.wordpress.com/ 
https://www.tumblr.com/ 
http://www.blogia.com/ 
http://blogspot.es/ 
http://www.livejournal.com/ 
 

De la definició de blog, podem extreure'n que: [26] 
 

És un pàgina web en la qual s'ha simplificat al màxim el sistema d'edició i publicació. 

S'actualitza periòdicament i de manera immediata. 

Recopila els textos o comentaris en ordre cronològic invers (el més actual primer). 

Permet interactivitat entre els usuaris i l'autor. 

La seva facilitat d'ús el caracteritza com a mitjà de comunicació personal. 

És una eina que sorgeix de la xarxa i per a la xarxa. 

https://www.blogger.com/
https://es.wordpress.com/
https://www.tumblr.com/
http://www.blogia.com/
http://blogspot.es/
http://www.livejournal.com/


Proposta d’utilització d’eines web 2.0 per la creació d’un diari digital per al centre 38 
 

 
 

 
Fig. 41 Disseny de blogs 

Fig. 41: Depenent de la informació que volem tenir al blog, haurem d’escollir un disseny o un 
altre. El disseny és important per atraure més visites, podem tenir blogs de fotografíes, blogs de 
notícies o blogs de vídeos. 
 
Tipologies de blogs: [26] 

a) Segons l’autoria del blog: 
Blog Individuals: diari personal en línia. 
Blog col·lectius: l’autoria correspon a un conjunt de persones que s’identifiquen 
explícitament. 
Blog corporatiu: blogs impulsats des d’empreses, institucions o altres tipus 
d’organització. 
 

b) Segons el contingut que ofereix: 
Direccionament d’enllaços: conté articles o posts d’altres blogs que l’autor considera 
interessants. 
Informació personal: blog personal centrat en continguts i reflexions personals de 
l’autor. 
Circulació de notícies: l’autor comenta notícies sobre diferents temàtiques. 
 

c) Segons el format: 
Basats en text: els més utilitzats, basats en la publicació, la circulació i l’intercanvi 
d’anotacions textuals redactades. 
Fotoblogs i Vídeoblogs: basats en imatges 
Audioblogs: basats en so 
 

d) Segons la seva gestió: 
Pròpia: la gestió de continguts es realitza des de programes instal·lats a l’ordinador de 
l’autor. 
En línia: la gestió es fa en línia a través de serveis oferts per mitjà de proveïdors 
externs. 
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Fig. 42 Estructura d’un blog 1 

 
Fig. 42: Les parts d’un blog són: Capçalera, Notícies o Posts, Barra lateral i Peu. 
 
 

 
Fig. 43 Capçalera i Peu 
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Fig. 44 Capçalera 2 

Fig. 43 i 44: La capçalera i el peu sempre són visibles a totes les pàgines, la capçalera conté 
principalment el títol, subtítol, logotip, menú, foto o slideshow i buscador. 

El peu conté normalment links a pàgines concretes del blog, el copyright i dades de l’empresa o 
autor. 

 

 
Fig. 45 Columna lateral 

Fig. 45: La columna lateral serveix per navegar d’una forma ràpida dins del blog. Podem trobar 
les últimes entrades o posts, totes les categories per buscar totes les entrades d’una categoria, 
un núvol d’etiquetes, etc. 

La columna lateral es pot modificar mitjançant els Ginys o Widget. Els Ginys són objectes que 
podem incloure o treure de la columna lateral, o també moure de lloc i fàcil de parametritzar. 
[20] [21] 
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Fig. 46 Posts o Entrades 

 
Fig. 46: La part variable d’un blog és on trobem les Entrades o Posts, es mostren ordenades 
cronològicament. 

 

 
Fig. 47 Entrades o Posts 

Fig. 47: Les Entrades o Posts, ordenades cronològicament, contenen: una direcció URL, un cos 
(text i imatge), comentaris i etiquetes. 
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Fig. 48 Creació d’un blog 

Fig. 48: Per a la creació d’un blog, es necessita un mial, escollir una plataforma i 3 paràmetres: 
URL, títol i subtítol. 

Els buscadors de Google tenen en compte l’URL, el títol, subtítol i les primeres paraules de 
cada entrada o posts per cercar informació al web. [22] 

 

 
Fig. 49 Dimensionar imatges 

Fig. 49: Reduir la imatge amb un editor d’imatges a un màxim de 1000px d’amplada i a 72dpi. 
És important redimensionar les imatges per tal de què el temps de càrrega de la pàgina web 
sigui el més petit possible. 

Es pot redimensionar una imatge amb Photoshop o amb el software lliure GIMP. 
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Fig. 50 Inserir vídeos 

Fig. 50: Per inserir vídeos des de youtube, vimeo, etc., alguns blogs incorporen un sistema 
d’inserció de vídeos molt senzill, per exemple el Wordpress, només cal inserir la direcció URL 
del vídeo. [23] 

També podeu incorporar el video al blog copiant el texte que trobareu a “Insertar” a Youtube. 

  

 
Fig. 51 creació del blog 

Fig. 51: Per crear un blog heu de primer crear un mail que servirà per crear el blog.  

Amb un mail, un password i un nom pel blog és suficient per crear el vostre blog a Wordpress.  

Un cop creat, entrareu a l’administrador del Wordpress. 
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Fig. 52 Tauler (Dashboard) 

Fig. 52: El Tauler (Dashboard) és la pàgina principal de l’administrador (backend) on veure les 

estadístiques i el contingut general del blog. 

Administrador: http://nom-del-blog.wordpress.com/wp-admin/  

Ajuda: http://en.support.wordpress.com/  

A l’administrador (backend) del Wordpress trobareu a l’esquerra el menú per navegar dins de 
l’administrador. 

 
Fig. 53 Configuració bàsica 

http://nom-del-blog.wordpress.com/wp-admin/
http://en.support.wordpress.com/
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Fig. 53: A través del menú: Opcions / General, podem modificar el títol, subtítol i idioma. 

 

Fig. 54 Entrada o Post (1) 

Fig. 54: A través del menú: Entrades / Afegeix, podem crear una nova entrada. 

El títol i l’URL ha de ser semblants, recordeu que les URLs no tenen accent, puntuacions, ñ o 
espais, les paraules van serarades per guions: “-”. Important que les paraules clau estiguin al 
títol i URL així com al principi del text de l’entrada.  

 

 

 
Fig. 55 Entrada o Post (1) 

Fig. 55: Les entrades han de ser assignades a una categoria, tenir etiquetes associades, 
podem afegir una imatge destacad i permetre comentaris i botons per medis socials. 
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Fig. 56 Pàgines d’un blog 

Fig. 56: Les Pàgines d’un blog són Pàgines estàtiques que serveixen per ser utilitzades 
posteriorment en el menú, per exemple Pàgina “Sobre nosaltres”, “Contacta”, etc.  No són 
tractades com a Entrades o Posts, per tant no es tenen en consideració quan es mostren totes 
les entrades cronològicament. 

L’única difèrencia amb les entrades és que podem escollir que la pàgina tingui la columna 
d’informació (Pàgina predeterminada) o no (Full-width Template).  

La pàgina de contacte podem incloure el formulari de contacte amb “Add contact Form”. 

 

 
Fig. 57 Disseny del blog 

A la fig. 57 podem veure els enllaços per realitzar el disseny del blog. 
 
Aparença / Temes: Escollir disseny  
Aparença / Customize: Configurar el disseny escollit  
Aparença / Ginys (Widgets): Inserir objectes predefinits a la barra lateral 
Aparença / Menús: Crear menú (categories, enllaços, pàgines) 
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Aparença / Fons: Color del fons de la pantalla foto de la capçalera  
Aparença / Custom Design: Configuració extra de pagament  
Aparença / Mobile: Habilitar CSS (disseny) per a mòbil intel·ligents  

      

9. ANNEX 4: Taller de fotografia 

Aquest taller de 4 hores, es va realitzar en un matí, i va constar d’una explicació sobre la 
configuració de les càmeres digitals, així com una breu explicació dels paràmetres modificables 
de les càmeres, les diferents composicions d’una imatge, com realitzar retrats i posteriorment 
una sortida al voltant del centre per realitzar les fotografies. 

El contingut de la presentació és la següent: 
 

1) CCD and Removal memory Card [25] 

The CCD (charged couple device) consists of a microscopic grid of millions of pixels on a circuit 
flat board. 

RGB mode (Red, Green, Blue): Each pixel received the light and it is transformed into digital 
numbers so they can be stored in a removal memory CARD. There are 2 green pixels, 1 blue 
and 1 red (this is because the eye is more sensitive to green color). 

2) Camera Settings [25] 

ISO (International Standardization Organization): Film speed o light sensitive  
Shutter speed: Exposure time o Time value Tv, is the length of time a camera’s shutter is open 
when taking a photograph.  
Aperture:  Aperture value Av, the size of the hole where the light travels  
White Balance (Color Balance): global adjustment of the intensities of the colors (typically: the 
red, green and blue - primary colors) 
 

3) White Balance 

Task for everyone: Check up the camera settings WHITE BALANCE  to find out where you can 

change the light settings. 

The color temperature in the Kelvin scale shows the color light for each type of light. A picture lit 
with a candle light will have an orange color overall (between 1000 and 2000 Kelvin), an image 
taken with a flash will show a white color (around 5000 Kelvin) and an image taken using shade 
light will have a bluish color. [25] 

Show an image has been taken with automatic white balance. Ask students if they think the 
color light is OK. 

Show the same image than before taken with all diferent types of light settings. Which one is 
now the correct one? Only our eye and personal criteria can decide the correct one. 
 

4) Aperture setting 
 
Relation between Aperture and Depth of Field: The smaller the aperture (f/22) the greatest 
depth of field, the bigger the aperture (f/2.8) the most shallow depth of field. [25] 
 
Relation between Aperture and light conditions: A large aperture (f/2.8) can be convenient for 
heavy overcast and open shade. Instead, a small aperture (f/22)  can be convenient for a bright 
day, hazy, sunny, light on sand or snow. [25] 
 

5) Time value setting 
 
Relation between Time value and Speed. A slow time value (for example 8 seconds) means 
more time exposing the film or sensor, the images can show movement.  
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If we want to take a frozen object, we should use a tripod for time value under 1/30. 
A fast time value (for example 1/2000 sec) means less time exposing the film, we can get frozen 
images like the ones are shown in this slide. [25] 
 
Relation between Time value and light conditions: A slow time value can be used for overcast or 
open shade. A fast time value can be used for bright day, hazy, sun, light on sand or snow. [25] 
 

6) ISO scale 
 
Small number means less sensitive to light, will capture less light, more light needed for good 
exposure, less image noise or grain. A big ISO number means more sensitive to light, will 
capture more light, less light needed for good exposure, more image noise or grain. 
 
Relation between ISO setting and light conditions. Small ISO number can be used for a bright 
light, hazy or sunny day, light on sand or snow. A big ISO number can be used for a heavy 
overcast or open shade. [25] 
 

7) ISO, Aperture, Time value settings are connected 
 
If one element goes up a stop, another has to go down to get a correct exposure.  
If the image is correctly exposed at 1/250, f/4 and ISO 100 
Then it is also correctly exposed at 1/500, f/2.8 and ISO 100 
And also at 1/500, f/2 and ISO 100  
 
If an image is correctly exposed at 1/250, f/4 and ISO 100 
Then is also correctly exposed at 1/500, f/5.6 and ISO 400 
And also at 1/1000, f/1.4 and ISO 50  
 
To get the exposure right, you must place the line in the middle where there is a zero as seen in 
fig. 58. 
 

 
Fig. 58 Correct exposure 

 
Example of an image that has been taking with a +1 stop and -1 stop. 

Good exposure: Aperture: 11, Time value: 1/125. ISO: 200  

Exposure + 1: just one setting must be changed one value +1, for example Aperture: 16 and 

Time and ISO values must remain the same, or Time value: 1/60 and Aperture and ISO values 

must remain the same, or ISO: 400 and Aperture and Time value must remain the same. 

 
8) Composition: Rule of Thirds 

 
You should position the most important elements in your scene along these lines, or at the 
points where they intersect. Doing so will add balance and interest to your photo. Some 
cameras even offer an option to superimpose a rule of thirds grid over the LCD screen, making 
it even easier to use. [24] 
 

9) Composition: Balancing Elements 

Placing your main subject off-centre, as with the rule of thirds, creates a more interesting photo, 
but it can leave a void in the scene which can make it feel empty. You should balance the 
"weight" of your subject by including another object of lesser importance to fill the space. [24] 
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10) Composition: Leading Lines 

When we look at a photo our eye is naturally drawn along lines. By thinking about how you 
place lines in your composition, you can affect the way we view the image, pulling us into the 
picture, towards the subject, or on a journey "through" the scene. There are many different 
types of line - straight, diagonal, curvy, zigzag, radial etc - and each can be used to enhance 
our photo's composition. [24] 

11) Composition: Symmetry and Patterns 

We are surrounded by symmetry and patterns, both natural and man-made. Another great way 
to use them is to break the symmetry or pattern in some way, introducing tension and a focal 
point to the scene. [24] 

12) Composition: Viewpoint 

Before photographing your subject, take time to think about where you will shoot it from. Our 
viewpoint has a massive impact on the composition of our photo, and as a result it can greatly 
affect the message that the shot conveys. Rather than just shooting from eye level, consider 
photographing from high above, down at ground level, from the side, from the back, from a long 
way away, from very close up, and so on. [24] 

13) Composition: Background 
 
How many times have you taken what you thought would be a great shot, only to find that the 
final image lacks impact because the subject blends into a busy background? The human eye is 
excellent at distinguishing between different elements in a scene, whereas a camera has a 
tendency to flatten the foreground and background, and this can often ruin an otherwise great 
photo. Thankfully this problem is usually easy to overcome at the time of shooting - look around 
for a plain and unobtrusive background and compose your shot so that it doesn't distract or 
detract from the subject. [24] 
 

14) Composition: Depth 
 
Because photography is a two-dimensional medium, we have to choose our composition 
carefully to convey the sense of depth that was present in the actual scene. You can create 
depth in a photo by including objects in the foreground, middle ground and background. Another 
useful composition technique is overlapping, where you deliberately partially obscure one object 
with another. The human eye naturally recognizes these layers and mentally separates them 
out, creating an image with more depth. [24] 
 

15) Composition: Cropping 

Often a photo will lack impact because the main subject is so small it becomes lost among the 
clutter of its surroundings. By cropping tight around the subject you eliminate the background 
"noise", ensuring the subject gets the viewer's undivided attention. [24] 

16) Composition: Experiment 

With the dawn of the digital age in photography we no longer have to worry about film 
processing costs or running out of shots. As a result, experimenting with our photos' 
composition has become a real possibility; we can fire off tons of shots and delete the unwanted 
ones later at absolutely no extra cost. Take advantage of this fact and experiment with your 
composition - you never know whether an idea will work until you try it. [24] 

17) Portraits:  

Some tips when taking portraits: 

- Avoid direct sunlight, use the shade  
- Use window light  
- Use indirect light  
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