
 

 

ASOC –  FORMULARI INFORME LLIÇÓ 4 

 

NOM DE L’INSTITUT* 

INS Frederic Martí Carreras 

 

CLASE (CURS)* 

Optativa 3r 

 

ADREÇA DE L’INSTITUT* 

Carrer de Frederic Martí Carreras, 13, 17200 Palafrugell, Girona 

 

DOCENT DE REFERÈNCIA (NOM)* 

Xavier Colomer  
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1. TREBALL CREATIU FINAL 

 

Títol de l’Informe 4* 

Escriviu aquí el títol del darrer Informe d’ASOC. El títol haurà de ser especialment adient i captivador: servirà per                   

atreure els lectors vers els resultats de la recerca, les respostes obtingudes i les vostres propostes. 

Dalí reviu amb la seva casa natal 

 

Imatge destacada* 

Aquí heu d’inserir la imatge més significativa de l’Informe 4. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). Aquesta és                     

la imatge que es destacarà com a coberta de l’Informe 4. 

AFEGIR UN FITXER 

 

Publicació explicativa al blog. PRESENTACIÓ, 1a part: descripció del projecte escollit i motivació* 

Aquest text ha de resumir el nucli de la recerca: el projecte, l’elecció que heu fet, les dades obtingudes, l’objectiu de la                      
recerca. El límit màxim de caràcters (espais inclosos) per a aquest text és de 800 pulsacions  

El projecte ASOC es un projecte experimental i nostre hem triat fer la recerca de la Casa Natal de Salvador 

Dalí la qual està en fase de reconstrucció i museïtzació de la casa en la qual es va criar aquest artista. Vam 

triar-lo simplement perquè avui dia en els joves s’està perdent molt el gust i l’apreciació per qualsevol 

mena d’artistes i d’alguna manera volem ajudar a poder tenir criteris artístics, i com no fent una recerca 

d’una rehabilitació de la casa d’un artista nacional molt important. 

El projecte està dividit en dues fases, avui dia encara no han pogut començar amb la segona fase, però 

podem destacar que per l’any 2021 la reconstrucció segurament ja serà finalitzada i es podrà posar en 

funcionament aquesta atracció turística.  

 

Publicació explicativa al bloc. PRESENTACIÓ, 2a part: descripció de les etapes significatives de la recerca* 

Aquest text ha de resumir els descobriments produïts: citeu els textos del vostre blog, els passatges més significatius                  

de les entrevistes, els punts d’inflexió de les vostres investigacions. El límit màxim de caràcters (espais inclosos) per a                   

aquest text és de 800 pulsacions  
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Durant tot el projecte hem tingut moltes dificultats per poder seguir endavant, no hem pogut fer 

entrevistes presencials ni una visita a algun muses significatiu de Dalí. Hem estat lligats de peus i mans a 

l’hora de profunditzar més en els temes que menys informació hi ha disponible per internet. 

Hem descobert un món que a l’educació no es mostra molt, que es el tema econòmic i com els superiors els 

gestionen i treballen amb ells, els préstecs de la FEDER i una part de la gestió d’ells. 

Hem estats estressats, orgullosos, enfadats… hem tingut molts sentiments variats durant aquesta recerca, 

però hem sortit endavant amb les gran limitacions establides durant tot el treball i a l’hora hem 

profunditzat en la vida de Dalí, cosa que ens vam proposar al principi de tot.  

 

Publicació explicativa al blog*. PRESENTACIÓ, 3a part: propostes i seguiment* 

Aquest text ha de resumir les vostres propostes per donar seguiment al projecte i com penseu seguir vigilant-lo. El                   

límit màxim de caràcters (espais inclosos) per a aquest text és de 800 pulsacions  

No podem donar cap proposta que serveixi en un llarg o curt termini, no hem obtingut la informació 

necessària per poder suggerir propostes, però l’única cosa que demanen és poder saber la diferencia 

econòmica que hi ha en dues webs diferents, por ser la noticia es fake new o poder és veritat, però com a 

ciutadans volem saber que s’ha fet. 

Molts de nosaltres seguirem donant cop d’ull a com continua el projecte, perquè després de tanta feina 

feta, volem veure com acaba tot.  

 

TREBALL CREATIU FINAL* 

Aquest és l’espai dedicat al treball creatiu. Podeu pujar els vostres treballs a altres plataformes de difusió (YouTube,                  

Vimeo, Prezi, etc. - recordeu configurar la visualització del vídeo com a «pública») i inseriu aquí l’enllaç (URL) on els                    

publiqueu. IMPORTANT: SI TRIEU EL FORMAT DE VÍDEO, NO SUPEREU ELS 3 MINUTS DE DURADA COM A MÀXIM! 

https://youtu.be/_5G1zn0JS3s 

 

NOTA: Si el treball creatiu consisteix en un producte editorial, adjunteu el fitxer pdf corresponent (MÀX. 1 MB): 

AFEGIR UN FITXER 

 

 

Altre fitxer adjunt significatiu 
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https://youtu.be/_5G1zn0JS3s


 
Podeu adjuntar un altre fitxer elaborat durant el projecte que considereu particularment rellevant. El fitxer ha de fer                  

com a màxim 1 MB. 

AFEGIR UN FITXER 

 

Altre enllaç significatiu a lloc web extern realitzat 

Aquí podeu indicar un enllaç (URL) a treballs «addicionals» publicats en línia respecte als deures assignats, o un                  

compte social especialment rellevant i seguit. 

https://sites.google.com/view/ladarlinada/p%C3%A1gina-principal 
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GALERIA MULTIMÈDIA 

 

Imatge 1* 

Aquí s’ha d’inserir una foto de l’equip complet. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). 

AFEGIR UN FITXER 

 

Imatge 2* 

Aquí s’ha d’inserir una foto/imatge de l’ASOC WALL. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). 

AFEGIR UN FITXER 

 

Imatge 3* 

Aquí s’ha d’inserir una foto de la VISITA DE VIGILÀNCIA CIUTADANA. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). 

AFEGIR UN FITXER 

 

Imatge 4* 

Aquí s’ha d’inserir una foto de les ENTREVISTES EFECTUADES. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). 

AFEGIR UN FITXER 
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2 - ESDEVENIMENT FINAL PER PRESENTAR LA RECERCA 

 

Títol de l’esdeveniment final per presentar la vostra recerca 

Escriviu aquí el títol de l’esdeveniment final. Trieu un títol captivador, que pugui resumir de forma eficaç els resultats                   

de la vostra recerca! 

Revivim el surrealisme amb la Casa Natal de Dalí 

 

Breu descripció de l’esdeveniment final de presentació 

Escriviu una descripció breu de l’esdeveniment final que es pretén realitzar en 400 CARÀCTERS COM A MÀXIM, ESPAIS                 

INCLOSOS. 

L’esdeveniment degut a el covid-19 es durà a terme en la plataforma pública de youtube en el canal oficial 

de la Generalitat de Catalunya. Es farà en directe i es presentaran totes les recerques de les escoles 

implicades en l’experiment ASOC.  

 

Tipus de l’esdeveniment final de presentació 

Seleccioneu el tipus d’esdeveniment escollit: 

o Presentació a altres organismes i administracions locals 
Nota: resposta única 

 

Nombre de participants 

Indiqueu aquí el nombre de persones que està previst que hi participin. El nombre inclou tots els participants                  

(estudiants, professors, pares, institucions, EDIC, associacions, organitzadors, convidats) 

o de 30 a 50 

 
Nota: resposta única 

 

Tipus de convidats 

 

❏ Expert en dades obertes 
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Nota: respostes múltiples 

 

INFORMACIÓ PER ARRIBAR AL LLOC DE L’ESDEVENIMENT 

LLoc de referència per veure la presentació 

https://www.youtube.com/user/gencat/featured 

 
 

Enllaç 

Indiqueu aquí l’enllaç (URL) a la pàgina web o perfil social on es publica la informació relativa a la presentació de                     

l’esdeveniment.  

 

 
 
 

Cartell de l’esdeveniment organitzat 

Adjunteu el cartell de l’esdeveniment. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). 

AFEGIR UN FITXER 

 

 

 

 

NOTA: els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris 
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