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CONTEXTUALITZACIÓ 

L’alumnat ha aplicat els conceptes adquirits sobre HTML 
i CSS amb el propòsit de realitzar un prototip de pàgina 
web divulgativa dels objectius definits a la Carta de la 
Terra. 

 
OBJECTIUS/RESULTATS D’APRENENTATGE 

• Conèixer la Carta de la Terra i l’Agenda 2030 

• Treballar un dels principis de l’agenda i 
compartir-lo amb la resta de la classe 

• Treballar en equip 

• Aplicar els continguts d’HTML i CSS 

• Realitzar prototips mitjançant eines de 
prototipatge 

• Utilitzar llenguatges de marques per a la 
transmissió d’informació a través del web 
analitzant l’estructura els documents i 
identificant-ne els elements. 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT 
Integra continguts en la lògica d’una aplicació web, 
desenvolupant components d’accés a dades adequades 

a les especificacions. 

 

CONTINGUTS 

• Principis de la Carta de la Terra 

• Utilització de llenguatges de marques en 

entorns web 

• Identificació d’etiquetes i atributs HTML 

• Eines de disseny web 

• Fulls d’estil 

• Altres continguts: 

• Eines de prototipatge 

 
METODOLOGIA 
Explicació de l’activitat i la seva relació en el projecte 
Implica’T per part del professorat. 

Presentar la Carta de la Terra. 

Creació de grups de treball i cerca d’informació sobre el 

principi escollit. 

Realitzar el prototip de pàgina web amb les indicacions 

i requisits proposats per part del professor. 
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Una pàgina web divulgativa 
sobre l’Agenda 2030 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 
Aquesta experiència és un instrument d’avaluació que 
permet avaluar en síntesi un conjunt d’activitats 
d’ensenyament-aprenentatge.  

 
RECURSOS 

• Eines d’edició HTML i CSS (Notepad, Visual 
Studio Code, Brakets,...) 

• Materials didàctics disponibles en la plataforma 
Moodle del curs. 

• Pàgines web de consulta per obtenir els 
continguts dels principis. 

• Eines de validació 

• Eines colaboratives 
 
TEMPORITZACIÓ 

• 1h lectiva per introduir l’activitat i els criteris a 
avaluar. 

• L’alumnat tindrà entre 3-4 setmanes per 
destinar-lo a fer un treball personal a casa i a 
l’aula. Es destinarà 1h setmanal a l’aula per 
treballar en equip, resoldre dubtes i fer el 
seguiment per part del professorat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

• Analitza l’estructura d’un document HTML 

(llenguatge d’etiquetatge d’hipertext) i 
identifica les seccions que el componen. 

• Reconeix la funcionalitat de les principals 

etiquetes i atributs del llenguatge HTML 

• Utilitza eines en la creació del web. 

• Identifica els avantatges que aporta la utilització 

de fulls d’estil. 

• Aplica fulls d’estil. 

 
RESULTATS 
Tots els treballs es publicaran al servidor de l’institut 
mitjançant un portal d’entrada. 

 
CONCLUSIONS 
L’alumnat ha pogut treballar els continguts de la matèria 
mitjançant un cas pràctic. Han sigut capaços de crear un 
prototip web de divulgació. A més a més, de ser conscients 
de la tasca que em de realitzar tots pel bé del nostre planeta.  
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