
FITXA DE TREBALL
 
 
 
 



3r-4t primària                         5é-6é primària                       1r-2n secundària
3r-4t secundària                    Batxillerat                                FP bàsica
Cicle Formatiu GM                 Educació Especial                  Centre Ocupacional

Quina acció heu portat a terme per promoure el consum responsable?Quina acció heu portat a terme per promoure el consum responsable?11..

Nom de la acció:

Nivell educatiu participant:
 

Quina ha estat la vostra contribució al consum responsable? Com ho heu fet? Feu un
breu resum en un màxim de 10 línies.

Quines fonts d'informació heu fet servir? Enumera-les indicant el seu URL:

Quants alumnes heu participat?
 
 
 
 

2. On heu investigat i com us heu organitzat?2. On heu investigat i com us heu organitzat?
  
  
  
  



3. Com heu preparat el vostre guió i vídeo?3. Com heu preparat el vostre guió i vídeo?

Quin és l'argument principal del vostre vídeo? Feu un breu resum en un màxim de 10 línies.
Si heu preparat un Storyboard el podeu enviar junt a la fitxa de treball.

Quin tipus de vídeo heu preparat? Indiqueu també les aplicacions, eines i recursos que
heu utilitzat per crear-lo.

                       
Recordeu que el vídeo no pot contenir cap contingut subjecte a drets d'autor (música,
imatges…), utilitzar o esmentar marques comercials ni vulnerar drets fonamentals. Es
podrà utilitzar continguts lliures de drets o sota llicència Creative Commons. Si els
recursos utilitzats no són de creació pròpia, és imprescindible indicar-ne l'URL.

Quant dura el vídeo?
 
 
 
 

IMPORTANT:IMPORTANT:  



Completeu Completeu el el Breakout de Genially "Xicotetes accions"Breakout de Genially "Xicotetes accions" i podreu descarregar el diploma i podreu descarregar el diploma
de participació que acredita el vostre compromís amb la societat i el medi ambient, comde participació que acredita el vostre compromís amb la societat i el medi ambient, com
a consumidors responsables.a consumidors responsables.

4. Com us ha anat treballant en equip?4. Com us ha anat treballant en equip?

Com valoraríeu la vostra feina en equip a l'hora de compartir la informació i prendre
decisions?

Quina responsabilitat ha assumit cada membre de l'equip i com heu decidit aquesta
responsabilitat?

Què us ha semblat treballar en equip? Quins avantatges i dificultats heu trobat?

Copieu la URL del vídeo pujat a youtube o vimeo:Copieu la URL del vídeo pujat a youtube o vimeo:

Envieu el vostre treball aEnvieu el vostre treball a institucional@consum.es institucional@consum.es abans del 15 de març. abans del 15 de març.

Recordeu incloureRecordeu incloure al correu les autoritzacions de drets d'imatge de totes les persones que al correu les autoritzacions de drets d'imatge de totes les persones que
apareixen al vídeo. apareixen al vídeo. Model d'autorizacióModel d'autorizació

https://view.genial.ly/62e3956e7a556e0012506d95
https://view.genial.ly/632c245d9fc34800116af4ad
https://teamconsum.consum.es/media/content/doc/a165996080662f0fde6850e5019841126.pdf
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