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Introducció 

Parlar de blog, dip (diari personal interactiu) o quadern de bitàcola, 
utilitzats tots aquests termes com a sinònims, significa parlar d’un nou 
mitjà de comunicació personal que està a l’abast de qualsevol 
persona que estigui interessada a explorar-ne les possibilitats. 

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 Internet, en un àmbit particular 
o col·lectiu, d’una manera senzilla (sense grans coneixements 
informàtics), sense grans costos econòmics i d’una manera 
immediata. Per tots aquests motius resulta senzill fer servir els blogs i 
posar a l’abast de tots els usuaris d’Internet les nostres opinions, 
idees, coneixement... L’expansió progressiva i ràpida que estan tenint 
els blogs ens permet parlar en aquests moments del fenomen blog. 

Segons Technorati, el principal cercador de blogs en llengua anglesa, 
l’evolució del fenomen blog es pot referenciar en les xifres següents: 

- Per l’octubre del 2004, tenien 4,5 milions de blogs indexats. 

- Pel gener del 2005, van arribar a tenir 6,5 milions de blogs 
indexats, amb 800 milions d’enllaços. 

- Pel maig del 2006, la quantitat de blogs indexats era de 39,1 
milions, amb 2,5 bilions d’enllaços. 

Technorati registra un nou blog cada minut. 

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

El que es vol amb aquesta guia és donar a conèixer aquest recurs i 
introduir-nos en alguns dels seus usos educatius. 
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Què és un blog? 

El concepte de blog 

Si consultem la Wikipèdia, veurem que un blog és un lloc web actualitzat 
periòdicament que recopila cronològicament textos o articles d’un o 
diversos autors, apareixent primer el més recent, en els quals l’autor té 
sempre la llibertat de deixar publicat el que considera oportú.  

Habitualment, en cada article, els lectors hi poden escriure els seus 
comentaris i l’autor els pot contestar, de manera que és possible establir 
un diàleg.  

L’ús o la temàtica de cada blog és particular, per la qual cosa n’hi ha de 
tipus personal, periodístic, empresarial o corporatiu, tecnològic, educatiu, 
etc. 

De la definició de blog, podem extreure’n: 

- 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. 

Feta aquesta primera aproximació a la seva definició, resulta interessant 
recollir, seguint Bruguera, E. (2006)1 alguns trets essencials del que 
podem entendre per blog:  

A. En la presentació: 

- Estructuració de continguts en apunts aportats per l’autor o autors 
dels blog i pels seus lectors. 

- Ordenació cronològica inversa de la publicació, amb presentació 
prioritària i més visible dels continguts més recents. 

B. En el contingut: 

- Actualització freqüent i regular. 

                                                 

1 Bruguera, E. (2006). Els blocs. Barcelona: Editorial UOC. 
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- Definició de l’àmbit temàtic més o menys limitat, que en molts 
casos arriba a l’especialització explícita. 

- Estil de redacció, edició i publicació adaptat a la personalitat de 
l’autor o dels autors. 

C. En la navegació: 

- Ús generalitzat d’hipervincles: 
o Per a recórrer el contingut intern del blog. 
o Per a contextualitzar-ne i completar-ne la informació. 
o Per a enllaçar amb continguts externs d’altres llocs 

d’Internet. 

D. En la interacció: 

- Inclusió d’eines de relació: 
o Entre els usuaris. 
o Amb els usuaris d’altres blogs (selecció d’enllaços o 

blogroll, enllaços permanents o permalinks, retroenllaços o 
trackback, sindicació de continguts). 

E. En la gestió: 

- Iniciativa de publicació personal de continguts oberta i accessible 
per a qualsevol usuari de la xarxa. 

- Accés des de qualsevol punt de connexió a Internet, utilitzant 
qualsevol tipus de navegació web. 

- Facilitat i immediatesa de publicació mitjançant l’ús d’eines de 
gestió de continguts molt senzilles i accessibles en línia. 

- Despeses mínimes de manteniment gràcies a la proliferació 
d’opcions gratuïtes d’allotjament i d’eines de gestió també 
gratuïtes. 

Més... 

Per a ampliar més la informació relacionada amb la definició de blog, 
podeu consultar els enllaços següents: 

 Wikipèdia Enciclopèdia lliure plurilingüe actualitzada per voluntaris. 

 Minid.net Blog de tecnologia, disseny i temes en general, en què 
trobem la definició de blog i els elements que hem de detallar, quan hi 
fem una nova entrada. 
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Principals elements del blog 

Com podem saber que estem mirant un blog i no un altre tipus 
d’estructura, com un web, un wiki, etc? 

Hi ha uns elements estàndard que ens permeten diferenciar-lo.  

Segons Bruguera, E. (2006) a Blogs personals: L’expressió individual a la 
xarxa global, en la majoria de blogs trobem: 

 
- Títol i descriptor del blog: defineix l’àmbit temàtic i la intencionalitat 

del seu autor i delimita les línies de comunicació i interacció. 
- Identificació de l’autor: és una referència bibliogràfica de l’autor o 

els autors, que aporta credibilitat a les informacions i intencions 
del blog. 

- Selecció d’enllaços recomanats (blogroll) que completen i donen 
credibilitat al blog. 

- Els apunts o anotacions (posts): són aportacions al contingut (de 
l’autor i dels usuaris), ordenats en ordre cronològic invers.  

 
A la vegada, cadascun d’aquests apunts conté: 

 títol, 
 cos (text, imatge, so o vídeo) amb enllaços d’hipertext, 
 una adreça permanent, la data i l’hora de l’apunt, 
 un sistema de redacció i publicació de comentaris 

afegits per altres lectors, 
 la signatura o referència per a identificar l’autor. 

 

Segons http://proyectoblong.blogspot.com/2004/09/pero-qu-es-una-bitcora-o-blog.html 

Tipologies de blogs 

Podem diferenciar diversos tipus de blogs en funció de l’ús que se’n fa. A 
continuació us oferim una petita classificació que us pot donar una idea 
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sobre l’orientació que es pot donar a aquesta eina. En cap cas no es 
tracta d’una classificació rígida i que exclogui unes tipologies de les 
altres, i per tant hi ha blogs que són una barreja de diverses modalitats. 
(Vegeu Bruguera, E. (2006). 

A. Segons l’autoria del blog  

- Blogs individuals: el cas més clàssic de diari personal en línia.  

- Blogs col·lectius: l’autoria correspon a un conjunt de persones 
particulars que s’identifiquen explícitament, o que mantenen una identitat 
simbòlica com a conjunt.  

- Blogs corporatius: blogs impulsats individualment o col·lectivament des 
d’empreses, institucions o altres tipus d’organització, com a complement 
més o menys informal de les seves estratègies comunicatives.  

B. Segons el tipus de contingut que ofereix 
• Direccionament d’enllaços: és el tipus de blog originari, en el qual 

l’autor se centra sobretot a proposar i comentar enllaços a d’altres 
llocs que considera interessants, plantejant així el seu blog com 
un directori comentat d’hipervincles.  

• Informació personal: el blog personal clàssic, centrat en els 
continguts i reflexions que l’autor considera d’interès publicar, en 
cada moment, i des del seu punt de vista subjectiu. 

• Circulació de notícies: blog on l'autor comenta notícies sobre 
diverses temàtiques. 

C. Segons el format i els mitjans en què es basa  
• Basats en text: són els que, en sentit estricte, entenem ara mateix 

per blog. Són els blogs basats en la publicació, la circulació i 
l’intercanvi d’anotacions textuals redactades. Constitueixen la 
major part de l’univers de blogs que inventaria el cercador de 
referència Technorati.  

o Moblogs (des del telèfon mòbil) 
• Basats en imatge:  

o Fotografia (fotoblogs)  
o Vídeo (videoblogs) 

• Basats en so:  
o Àudio (audioblogs) 

D. Segons la fórmula de gestió  
• Pròpia: la gestió de continguts d’aquests tipus de blogs es fa des 

d’eines i programes instal·lats en l’ordinador de l’autor. 
L’allotjament del blog, en aquests casos, s’acostuma a fer en un 
servidor corporatiu o contractat directament per l’usuari particular.  

• En línia: tant l’allotjament del blog com la gestió dels continguts es 
fa en línia per mitjà de serveis oferts per proveïdors externs. 
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Usos habituals en la xarxa  

L’impacte de l’ús del blog s’ha anat intensificant especialment a partir de 
diferents esdeveniments socials de conseqüències rellevants com van ser 
els atemptats de l’11 de setembre a Nova York, el de l’11 de març a 
Madrid o el de Londres o la guerra d’Irak. En aquest sentit, ha anat 
prenent força com a mitjà de comunicació en l’anomenat periodisme 
ciutadà, ja que la informació que ofereixen és de primera mà i alternativa 
de la dels grans productors audiovisuals, oferint, a més a més, la 
possibilitat que els usuaris hi puguin interaccionar.  

Els primers indicadors que es poden identificar amb el fenomen blog es 
van produir al llarg de la dècada dels 90. Si fins llavors ja eren habituals 
les pàgines personals, s’introdueixen dos elements que en faciliten 
l’evolució posterior: d’una banda, la facilitat en l’edició i publicació de les 
pàgines web, cada cop més gran i, de l’altra, l’actualització periòdica.  

A les darreries dels anys noranta apareix el terme blog i des de llavors 
l’evolució ha estat imparable, passant de la publicació dels primers diaris 
en línia que explicaven experiències personals a la creació dels primers 
portals de blogs o les primeres eines per a editar i allotjar publicacions 
personals. Fou llavors quan inclogueren membres a la seva pròpia 
comunitat i es van anar perfeccionant fins a ser el mitjà tal i com el 
coneixem avui en dia, gràcies a les eines que en faciliten la producció. 

Podríem destacar com a principals funcions del blog les dues següents. 

- Informar: tothom qui ho vulgui pot posar a l’abast de qualsevol 
usuari d’internet una o diverses informacions. 

La principal raó per la qual el blog s’ha convertit en un mitjà de 
comunicació tan estès en la xarxa és que l’usuari el pot crear, editar i 
publicar de manera senzilla i immediata. 

La senzillesa per a publicar des de qualsevol navegador, un manteniment 
que pot ser gratuït, i un públic potencialment mundial fan que el blog 
esdevingui un mitjà realment atractiu per a informar, i més si tenim en 
compte la immediatesa de la publicació de les informacions, documents, 
etc. A més a més, permet oferir informacions de primera mà o valoracions 
d’idees particulars, sense haver de passar per cap filtre previ, amb la qual 
cosa el nostre potencial com a creadors d’informació esdevé enorme. 

- Comunicar: el blog amplia les possibilitats comunicatives de la 
pàgina web, ja que facilita l’intercanvi de comentaris entre els usuaris i 
l’autor. El procés de comunicació i la seva immediatesa i 
contextualització afavoreixen el diàleg i l’intercanvi, tenint present que 



El blog i els seus usos educatius 

 9 

Aquest document està subjecte –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement-No comercial 
2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-lo, distribuir-lo i comunicar-lo públicament sempre que citeu els 
autors Nati Cabrera Lanzo, Carme Rovira Riera i Carles Comín Colet i no en feu un ús comercial. La llicència 
completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/deed.ca 

aquest diàleg és públic i, per tant, pot ser seguit “a l’ombra” per molts 
altres usuaris. El fet de publicar opinions personals i coneixements en 
un mitjà obert ens fa sentir una responsabilitat més gran sobre les 
informacions que es posen a l’abast de potencials lectors. 

En el marc de la funció de comunicació podem identificar dues 
prestacions més específiques del blog: podem utilitzar-lo com a mitjà 
per a relacionar-nos amb altres persones i per a construir 
coneixement. 

El blog ens permet establir relacions amb altres usuaris que tinguin 
interessos afins en el tema que explicita el blog, ja que el sistema de 
comentaris propi del blog facilita que s’estableixi aquest diàleg a partir 
de les diferents intervencions dels usuaris. 

D’altra banda, si anem una mica més enllà, podem considerar que el 
blog, gràcies a aquesta possibilitat de diàleg entre usuaris, permet 
construir coneixement i gestionar-lo ja que, si bé pot ser que hi hagi 
una xerrada informal sobre el tema de referència, també pot ser que 
aquest diàleg que es construeix afegeixi o doni valor a la informació 
de base. De fet, són moltes les empreses que han anat adoptant 
aquest recurs amb aquesta finalitat de gestionar el coneixement. 

 

Més...  

 El abecé del universo blog 

 

Característiques clau de la generalització de l’ús del blog 

Una vegada sabem què és un blog i quines característiques té o en 
quines tipologies es pot classificar, és bo que ens aturem a pensar els 
avantatges que té un blog respecte d’un web editat en llenguatge HTML, 
ja que hi podríem veure possibilitats molt similars. Analitzant aquestes 
diferències, ens adonarem d’alguns dels motius pels quals s’ha 
generalitzat l’ús del blog:  

El blog es distingeix d’altres recursos de la xarxa per una sèrie de 
característiques i prestacions que n’han impulsat l’ús generalitzat. 
Vegem-les:  
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  Facilitat d’ús. Ja no cal saber programar o conèixer el llenguatge 
HTML per a publicar un lloc web. Per a elaborar un blog, ho podem fer 
per mitjà d’editors de textos senzills.  

  Ordre cronològic. El fet que les informacions s’estructurin 
temporalment de més recents a menys proporciona més sensació 
d’ordre i dinamisme. Hi ha editors que permeten establir categories 
temàtiques i fins i tot incorporar un calendari que permet seguir el flux 
de les aportacions. Cada article del blog té un enllaç permanent 
(permalink) per a poder-lo localitzar des de cercadors externs al blog. 

  Interactivitat. Els comentaris, que es van afegint a la informació de 
base del blog i que hi queden annexats cronològicament, permeten 
que aquesta informació estigui en moviment i es retroalimenti amb la 
interacció dels usuaris.  

  Gestió d’enllaços. Un blog inclou una secció d’enllaços relacionats 
amb la informació que exposa (blogroll). Un conjunt de blogs afins 
s’anomena esfera de blogs. 

  Sindicació. Es pot associar el contingut d’altres blogs al nostre o a 
l’inrevés, per a construir una xarxa d’informacions.  

Exemples...  

Us oferim una llista de blogs de blogs per a poder revisar tot el que hem estat 
comentant. 

 Blogalia Blog de blogs de temàtiques diverses classificats per blogs i 
per blogosferes. 

 Bitacoras.com Definit com a “metablog col·lectiu”, canalitza 
l’actualitat sobre els blogs a l'esfera de blogs hispana. 

 Zona libre És un dels molts exemples de blogs de blogs que allotgen 
blogs de temàtiques diverses amb l’única voluntat de ser un pont per 
a la lliure expressió. 
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Usos educatius del blog 

Ara ja sabem què és un blog i possiblement ja heu anat pensat alguns 
usos que com a formadors hi podríem donar. Alhora, però, hem de tenir 
en compte que som formadors en un entorn virtual d’aprenentatge. 
Probablement per a un professor de l’àmbit presencial incorporar un blog 
a la seva dinàmica d’aula pot ser una manera molt atractiva d’utilitzar les 
TIC com a suport, però en un context com el nostre hem de tenir en 
compte que algunes de les funcions que permet el blog es poden 
desenvolupar des del Campus Virtual, per la qual cosa l’ús d’aquest 
recurs ha de ser un element que potenciï les possibilitats d’ensenyament i 
aprenentatge que ja ens ofereix treballar en l’aula virtual.  

Aquest ús del blog amb finalitats educatives s’identifica amb termes com 
edublog, blogs educatius, etc. i de fet són nombrosos els blogs i blogs de 
blogs que hi ha amb aquesta finalitat. Amb aquest concepte, podem 
identificar situacions molt diferents, des dels blogs desenvolupats per 
professors i adreçats als seus estudiants fins als blogs del centres 
educatius que permeten obtenir informacions, passant pels blogs 
d’estudiants a manera de dietari personal, els blogs de les AMPA, etc. 

Aquí diferenciarem dues gran funcions educatives bàsiques per als blogs: 
la millora del rol docent i la millora del procés d’aprenentatge (en aquest 
segon cas, a partir de l’ús que tant formadors com estudiants poden fer 
del blog). Enumerarem alguns dels possibles usos per tal que us 
suggereixin possibles aplicacions en el vostre context. 

En relació amb la millora del rol docent, podem utilitzar un blog com a 
formadors però no adreçat als nostres estudiants, sinó a altres formadors 
del nostre mateix àmbit o com a membres d’un col·lectiu docent de 
centre, per tal de:  

- Compartir recursos i experiències amb altres formadors. 
- Cercar i recollir experiències d’altres centres. 
- Elaborar un dietari d’aula, de manera que cada professor pugui 

saber què s’hi ha treballat abans i després de la seva sessió, amb 
la intenció d’aprofitar recursos, idees, textos, etc. i dinamitzar 
propostes conjuntes amb els estudiants. 

- Elaborar un dietari de centre, amb totes les informacions 
rellevants per al col·lectiu docent. 

- Recollir els protocols interns de funcionament del centre. 
- Intercanviar resultats, informacions, etc. dels projectes 

d’investigació. 

 



El blog i els seus usos educatius 

 12

Aquest document està subjecte –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement-No comercial 
2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-lo, distribuir-lo i comunicar-lo públicament sempre que citeu els 
autors Nati Cabrera Lanzo, Carme Rovira Riera i Carles Comín Colet i no en feu un ús comercial. La llicència 
completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/deed.ca 

Pel que fa a la millora del procés d’aprenentatge, alguns usos que 
podem donar a un blog com a formadors poden ser: 

- Compartir coneixement personal i de la xarxa. 
- Oferir informacions actualitzades als estudiants: recomanacions, 

recordatoris, etc. 
- Anunciar novetats relacionades amb l’assignatura: conferències, 

articles, fires, pel·lícules, fets d’actualitat, etc. 
- Oferir reculls d’enllaços significatius per al desenvolupament de 

l’assignatura. 
- Oferir continguts i activitats en diferents formats (textos, imatges, 

animacions, etc.): continguts complementaris, de reforç, 
d’ampliació, bateria d’exercicis, simulació de proves d’avaluació, 
etc. 

- Exposar projectes (de recerca, treballs finals, etc.). 
- Exposar “bones pràctiques” (models de bones activitats, treballs, 

etc.). 
- Proposar recerca d’informació per mitjà de l'esfera de blogs. 
- Oferir gravacions o comentaris sobre les sessions de treball per tal 

que les puguin repassar o consultar aquells que no hagin assistit a 
classe. 

- Promoure un espai de comunicació i relació informal per a un bon 
clima a la classe. 

 

Així mateix, com a estudiants, o pensant en el que com a formadors 
podem proposar als nostres estudiants, identifiquem diversos usos per als 
blogs: 

- Escriure un diari de bitàcola relacionant els continguts que es 
treballen en les diferents assignatures. 

- Elaborar un diari de l’aula de caire informal (les seves fotos, les 
seves experiències, aniversaris, etc.) que faciliti la relació entre els 
companys d’aula o centre. 

- Presentar els resultats d’una activitat. 
- Debatre en grups en el marc d’una activitat proposada. 
- Elaborar portafolis personals. 
- Elaborar un fotoblog, videoblog, etc. amb caràcter il·lustratiu del 

que s’està treballant a l’aula. 
- Crear una biblioteca de recursos que es considerin d’interès. 
- Elaborar un diari del seguiment i la presentació final de treballs en 

equip. 
- Utilitzar el blog com a espai que permet l’intercanvi de 

documentació i la seva classificació ordenada. 
 
Alguns d’aquests usos, que també podem desenvolupar amb les eines 
pròpies de l’aula virtual de la UOC, es poden oferir de manera conjunta 
en un mateix blog, configurant el que podem anomenar el blog de l’aula. 

En qualsevol cas, el blog per ell mateix no assegura una eficàcia 
educativa, per la qual cosa dependrà de l’enfocament que hi donem, dels 
objectius que perseguim, de la metodologia que fem servir i de la manera 
com l’integrem en la nostra planificació de l’aprenentatge. Amb una bona 
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planificació i amb el disseny del treball que volem fer amb el nostre blog 
podem fer propostes molt interessants i aconseguir resultats enriquidors. 

Hem de tenir present que la facilitat d’ús del blog permet als usuaris que 
es concentrin en el contingut més que no pas en la forma, superant doncs 
temes de programació, com passava en l’edició de pàgines web; 
tanmateix, caldrà introduir els estudiants en l’ús del mitjà (la qual cosa ja 
pot tenir sentit per ella mateixa si volem formar-los en el món de les TIC) 
proposant-los de visitar blogs que els puguin ser d’interès i donant unes 
bases d’ús bàsiques, per tal que puguin treure el màxim profit de la 
participació en la dinàmica. Tanmateix, no seria estrany que més d’un 
dels nostres estudiants ja formés part de la comunitat de bloguistes! 

Més... 

 Universitat Clear Lake de Houston (Texas) 

 CNICE 

 Tíscar.com 1 - 2  

 Blog de recursos TIC en educación  

Exemples… 

 Sierto 2.0 Blog en què s’informa de novetats de programari, etc. 
Constitueix una manera ràpida i fàcil de publicar novetats en àmbits 
com l’informàtic. 

 Actilingua Blog que té la llengua com a centre d’interès. S’ha 
explotat al màxim els recursos que pot oferir un blog (informació, 
comunicació, etc.). Entre d’altres usos, persegueix proporcionar 
materials complementaris com ara exercicis, continguts, guies de 
lectures, etc. 

 Els tarongers Blog desenvolupat des d’una escola d’adults. Per 
mitjà dels diferents blogs, es facilita als estudiants l’adquisició de 
diferents competències en l’àmbit lingüístic (lectura, redacció, etc.) i, 
al mateix temps, se’ls introdueix en el coneixement de les TIC. 

 



El blog i els seus usos educatius 

 14

Aquest document està subjecte –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement-No comercial 
2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-lo, distribuir-lo i comunicar-lo públicament sempre que citeu els 
autors Nati Cabrera Lanzo, Carme Rovira Riera i Carles Comín Colet i no en feu un ús comercial. La llicència 
completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/deed.ca 

El blog com a eina per a compartir coneixement 
personal i de la xarxa 

Descripció 

Si ens plantegem tenir un blog per a compartir coneixement, ens podem 
imaginar un espai en el qual publiquem una informació de tal manera que, 
a partir d’aquesta, els usuaris que visitin el nostre blog (directament o que 
hi arribin per mitjà dels enllaços amb els quals estiguem sindicats) puguin 
llegir, fer comentaris o afegir-hi noves informacions.  

Per a què és adequat? 

Partint de la descripció genèrica, podem deduir que el blog serà 
interessant en situacions en què ens plantegem objectius com els de 
potenciar la cerca d’informació relacionada amb un tema, provocar la 
reacció o participació dels estudiants, exposar un tema treballat a l’aula, 
destacar la rellevància d’un tema, etc. 

Concretament, alguns usos serien: 
- La publicació d’articles o documents que volem treballar i millorar 

per mitjà de la participació dels nostres estudiants o del públic en 
general. 

- La publicació de notícies relacionades amb el camp d’estudi per a 
promoure el debat, el contrast d’opinions, la presa de posicions 
per part dels nostres estudiants, etc. 

- El contrast de les pròpies informacions o comentaris amb d’altres 
de provinents de fonts diferents que trobem a la xarxa; és a dir, 
agregar notícies, articles i informacions diverses provinents 
d’altres blogs o webs i fer-hi comentaris crítics, articles, resums, 
recensions, etc. 

- L’elaboració compartida entre professor i estudiants d’un butlletí 
periòdic amb recursos d’un àmbit de coneixement determinat.  

- El desenvolupament d’un projecte de recerca, per al qual el blog 
pot servir com a eina en la qual es vagin introduint i negociant la 
planificació del projecte, els resultats de la recerca i a la vegada 
estigui obert als comentaris d’altres companys que donin suport al 
projecte. 

- La recollida d’opinions en relació amb un tema concret com pot 
ser el funcionament de programes informàtics, esdeveniments, 
etc.  

- La dinamització d’una pluja d’idees sobre un tema, ja que la 
principal eina de comunicació del blog permet recollir de manera 
lineal i progressiva les idees que espontàniament tenen els 
estudiants. 

- La cerca d’informació en la xarxa per a incorporar al blog. 
- El desenvolupament d’una anàlisi DAFO (dificultats, amenaces, 

fortaleses i oportunitats). 
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Des del punt de vista d’un formador en relació amb altres formadors 
també tindria sentit per a situacions com ara l’intercanvi d’experiències 
educatives, la recopilació de recursos en l’àmbit de l’assignatura, etc.  

Des del punt de vista dels mateixos estudiants, desenvolupar un blog 
amb aquesta finalitat podria permetre la col·laboració en el 
desenvolupament d’activitats, la creació de continguts de l’assignatura, la 
preparació de les proves d’avaluació, l’elaboració de recursos propis de 
l’àmbit, etc. 

Competències que facilita treballar 

- Capacitat de cerca d’informació a la xarxa. 

- Capacitat d’anàlisi de la informació que s’incorpora en un blog. 

- Capacitat per a generar noves idees o construir coneixement 
mitjançant noves aportacions. 

- Capacitat per a comunicar-se i exposar idees en un àmbit de 
coneixement determinat. 

- Capacitat d’organització i interrelació en les dinàmiques del treball 
en equip. 

- Capacitat crítica davant de les aportacions dels altres i autocrítica. 

Exemples en la xarxa 

 Aulablog Blog de blogs educatius en què podem trobar exemples 
d’experiències, propostes, eines i recursos, escrits per formadors. 

 Aulablog.com/Planeta Blog en què podem publicar el nostre propi 
blog, i, fent-hi una ullada, podem veure com està l'esfera de blogs. 

 ButlleTIC Publicació del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya que vol informar i orientar el professorat de l’ensenyament 
no universitari sobre recursos didàctics presents a la xarxa. 

 Internet (como recurso) docente 1 - 2 En aquests dos blogs 
trobarem enllaços a blogs d’aula, assignatura o departament. 
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Valoració... 

Avantatges que presenta 

 Donem rellevància a un tema, pel fet de treballar-lo fora de l’aula. 

 Introduïm els estudiants en una nova estructura de comunicació més oberta i coherent amb les 
tendències de la societat de la informació i la comunicació. 

 Aportem referències de consulta fàcil des del nostre mateix blog, per a treballar el tema que 
volem exposar. 

 Donem protagonisme als estudiants, ja que es poden fer seu el blog, en la mesura que hi 
participin. 

 Afavorim una major responsabilitat sobre l’aprenentatge i n’incrementem el nivell de 
personalització. 

Consideracions que cal tenir en compte 

 Cal presentar als nostres estudiants la dinàmica de treball del blog i pactar amb ells les normes 
d’ús per a assegurar-ne la participació. 

 Hem de ser conscients que si configurem el blog com un espai obert, tothom tindrà accés als 
seus continguts.  

 Hem de guiar els estudiants en les seves aportacions, cerques, etc., per tal que el blog esdevingui 
un recurs útil i no es degradi. 

 El contingut del blog o l’estat de la qüestió ha de ser referenciat des del context habitual de treball 
de l’assignatura (l’aula) per a donar-hi més rellevància. 

 Hem de tenir en compte el nombre d’estudiants que tenim a l’aula i la dinàmica que proposem per 
a identificar el volum de feina que pot comportar. 

 La informació que exposem ha de ser rellevant per a l’assignatura, per a provocar els estudiants 
que vagin entrant al blog, etc. 

 L’actualització del blog ha de ser molt regular per a assegurar el trànsit d’intervencions. 
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El blog com a eina per a administrar i generar 
continguts i activitats 

Descripció 

Una possible utilització del blog de la nostra aula o assignatura és 
l’administració de continguts i activitats. El blog de l’aula o assignatura 
esdevé un repositori dels continguts i activitats que pot anar creixent a 
mesura que es desenvolupa el curs. Amb la construcció permanent 
d’aquest blog, oferim als estudiants un element de valor afegit fora del 
marc de l’aula.  

Per a què és adequat? 

Podem utilitzar aquest tipus de blogs en situacions en les quals vulguem 
potenciar la participació dels estudiants en l’estudi de l’assignatura 
mitjançant la consulta i el treball de diferents continguts i activitats que 
evolucionen en paral·lel al desenvolupament del curs acadèmic i d’una 
manera integrada en la planificació de l’aprenentatge. El simple fet de 
disposar d’un lloc web accessible en què podem trobar, de manera fàcil i 
ordenada, continguts diversos (d’ampliació, de reforç, de síntesi, etc.) i 
activitats (d’aprenentatge, d’ampliació, d’avaluació, etc.) pot facilitar als 
estudiants el seguiment de l’assignatura i, de retruc, augmentar el seu 
seguiment o participació. La novetat del mitjà pot esdevenir sens dubte un 
element motivador. 

Podem superar aquesta proposta més o menys proactiva si a més 
impliquem els nostres estudiants en l’elaboració i el desenvolupament 
d’aquest blog. Pensem per un moment el valor que pot aportar la creació, 
consensuada pels estudiants, d’un lloc on es vagin recopilant de manera 
ordenada tots els recursos que els poden ser útils en el desenvolupament 
d’una assignatura, per exemple. El protagonisme que adquireixen els 
estudiants en el procés educatiu farà que el seu aprenentatge sigui més 
significatiu. D’altra banda, aquest ús permet al professor tenir 
coneixement del desenvolupament de l’estudi dels diferents estudiants, 
identificant quines són les seves llacunes, quins errors tenen, quin és el 
seguiment de l’assignatura, etc. 

Com hem dit, podem ser nosaltres mateixos els qui, com a editors del 
blog, publiquem tota la informació, però us proposem algunes altres 
dinàmiques que, juntament amb els estudiants, poden ajudar a fer que 
construïu i mantingueu el blog sempre actiu: 
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- Possibilitat de desenvolupar-hi debats a proposta del professor o 
dels estudiants. 

- Assignació de responsabilitats determinades als estudiants (els 
uns s’encarreguen de buscar recursos sobre l’assignatura i els 
incorporen; altres validen els continguts incorporats; altres 
generen activitats o documentació que posen a l’abast de la resta 
de companys, etc.). 

Aquestes podrien ser idees per a dinamitzar el blog, que es poden 
modificar, segons com es vagi veient el funcionament i la dinàmica que 
pren. 

Competències que facilita treballar 
- Capacitat d’anàlisi i síntesi. 
- Capacitat de cerca d’informació en la xarxa i d’incorporar-la amb 

sentit crític. 
- Capacitat per a estructurar la informació de l’assignatura.  
- Adquisició dels coneixements de l’assignatura. 
- Capacitat per a desenvolupar estratègies d’organització del temps. 
- Capacitat per a prendre decisions personals i en grup sobre els 

continguts i el seguiment del blog. 
- Capacitat per a comunicar-se i exposar idees en un àmbit de 

coneixement determinat. 
- Preocupació per la qualitat de les aportacions. 

Exemples en la xarxa 

 DAO El Pinar Exemple de blog com a recurs educatiu d’una 
assignatura. 

 Universidad de Navarra Web que dóna accés als blogs dels 
estudiants. Cadascú ha creat i desenvolupat el seu blog en funció 
dels seus interessos. 

Valoració... 

Avantatges que presenta 

 Podem exposar els temes de l’aula, de manera que encaixin amb les necessitats del nostre grup 
concret d’estudiants. 

 Podem tenir un espai propi, que anem elaborant a mesura que el curs avança. 

 Com a producte podem millorar o obtenir nous recursos per a l’assignatura al final d’un període 
docent a partir de l’activitat generada en el blog. 

 Afavorim una major responsabilitat sobre l’aprenentatge i n’incrementem el nivell de 
personalització. 

 Disposem d’una eina complementària per a l’avaluació. 
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Consideracions que cal tenir en compte 

 Hem de valorar i planificar el temps que comporta per als estudiants la consulta o la participació 
en el blog. 

 Hem de valorar quin volum de feina pot comportar per a nosaltres mateixos com a docents 
l’elaboració, el manteniment, la dinamització i la qualitat del contingut del blog; per això és 
adequat planificar-se unes hores concretes per a dedicar-s’hi. 

 Cal integrar a la dinàmica de l’aula virtual l’ús del blog, per tal de veure que són elements 
paral·lels integrats en la planificació de l’aprenentatge. 

 Cal proporcionar als estudiants pautes clares per a la participació en el blog i la publicació de la 
informació (sempre abans d’exposar el tema a l’aula, sempre després, criteris de qualitat, etc.). 

 Si el blog serveix com a element per a l’avaluació, cal identificar els criteris, proporcionar 
retroalimentació, etc. 

 Cal vetllar per la qualitat dels elements que s’incorporen al blog, per tal que no donin lloc a errors 
o confusions que malmetin el procés d’aprenentatge. 
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Vull fer un blog 

Fer un blog no solament comporta entrar en una plataforma que ens 
ofereixi donar-nos d’alta i començar, sinó que implica, com qualsevol 
projecte, una interessant tasca de reflexió i planificació, que ha de tenir en 
compte tres dimensions: 

- Conceptual: quin tipus de blog vull desenvolupar, amb quin 
objectiu, qui hi participarà, etc. 

- De gestió: amb quina eina el puc desenvolupar. 
- Tècnica: on estarà allotjat, etc. 
 

A l’hora de plantejar-nos el desenvolupament del blog us proposem com 
a guia seguir aquestes quatre fases que, a més, porten associades un 
conjunt de preguntes clau. 
 

Anàlisi de la situació 
 

• Per què ens plantegem utilitzar un blog? Què aporta a 
l’assignatura?  

• Quin ús educatiu concret hi volem donar? (vegeu els exemples 
descrits en els apartats anteriors). 

• Tenim en compte les consideracions i els avantatges que hem 
esmentat per a la utilització del blog?  

• Podem integrar-lo en el pla docent de manera harmònica? 
Està associat a objectius d’aprenentatge determinats i la seva 
duració temporal és adequada? 

• Coneixem altres exemples similars sobre la utilització 
educativa que ens interessa i els seus resultats? 

• Des del punt de vista tècnic, hem seleccionat una eina amb 
prestacions que donen suport al nostre ús educatiu? 
Coneixem el suport tècnic i metodològic que la institució ens 
ofereix per a implementar el blog? 

 
 
Disseny del blog. Podem començar a dissenyar l’estructura del nostre 
blog tenint en compte els punts següents. 

• Els objectius: una vegada finalitzat el disseny del nostre 
blog, revisem-los; són coherents amb el pla docent? 

• Els continguts i la dinàmica de treball: tenim clara la 
metodologia amb la qual treballarem en el blog i hem 
seleccionat o agregat els continguts i els recursos 
necessaris? 

• Els participants: com els expliquem el funcionament del 
blog i els donem la informació necessària sobre l’activitat? 
Cal una guia d’aprenentatge? Com els motivem per a l’ús 
del blog? 

• Des del punt de vista tècnic, hem atribuït adequadament 
els drets d’editar/visualitzar la informació dels estudiants? 
El disseny i l’estructura del blog són atractius? 
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• Hem comprovat que els espais i les eines del blog 
funcionen correctament? Recordeu que, com a 
responsables del blog, podeu fer proves i després esborrar 
el contingut de la prova. 

• Com ho avaluarem? 
 

- Implantació i seguiment de l’activitat amb el blog. Obrim el blog als 
estudiants, primeres entrades, primeres propostes, inici i 
experimentació. Tot i que la utilització del blog no sigui al principi 
de l’assignatura, us recomanem de presentar-lo durant les 
primeres sessions, juntament amb el pla docent. En relació amb el 
seguiment del blog, és important fer consultes diàries i, sobretot, 
fer servir el sistema RSS (rich site summary) que ofereixen 
aquestes eines i que ens permeten estar informats de les 
actualitzacions que es van produint en el blog per mitjà de 
missatges al correu personal o altres llocs web que triem. La 
utilització d’aquesta prestació facilitarà molt la tasca de seguiment. 

  
 
- Avaluació de l’activitat. Ens centrarem en l’avaluació del blog com 

a recurs en el marc de l’activitat. L’objectiu de l’avaluació serà 
buscar formes de millora, i hem d’intentar tenir una visió crítica i 
constructiva de la feina que hem iniciat, per a valorar si s’estan 
acomplint els objectius que ens havíem plantejat per al nostre blog 
i, per tant, si està aportant valor a la nostra assignatura, si els 
estudiants hi participen, les hores de feina que ens comporta a 
nosaltres com a generadors de continguts, si hem tingut 
incidències tècniques, si necessitem algun tipus de formació per a 
millorar les nostres destreses de gestió del blog, etc. 

 
És molt important avaluar l’opinió dels estudiants sobre el 
funcionament del blog des del punt de vista pedagògic i tècnic 
(funcionament de l’eina), a ser possible mitjançant instruments 
desenvolupats amb aquest objectiu. Algunes de les preguntes de 
l’apartat Anàlisi de la situació poden servir com a indicadors per a 
l’avaluació de l’activitat. 

 

Més...  

 Conceptes tècnics i de gestió que cal tenir presents: 

- Allotjament del blog en un servidor connectat a Internet. 

- Gestió de continguts (CMS, content management system) són eines 
informàtiques que ens permeten, sense saber llenguatges de programació, 
poden gestionar un espai web. 
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Principals eines de creació en la xarxa... 

Aquí tenim un llistat de propostes des d’on es pot crear i allotjar un blog 
gratuïtament: 

. WordPress És una de les eines més utilitzades en programari lliure.  

. Blogger És capdavanter en la creació i popularització dels blogs. 

. Livejournal  

. Blogia Indexa els blogs en espanyol que allotja. 

. Bitácoras Proporciona recursos per a crear i mantenir un blog, a més 
d’oferir un directori temàtic dels blogs que ofereix. 

En català, cal tenir en compte els serveis de blogs de Vilaweb, 
Bitacoles.net, Blogat, La Comunitat i Catapings. 

Com es fa un blog a la UOC... 

No és el mateix crear recursos oberts a la xarxa que utilitzar-los amb 
finalitats formatives dins l’àmbit d’una institució educativa. Per a fer un 
blog a la UOC cal, doncs, tenir en compte elements com ara: 

 El model educatiu de la UOC, caracteritzat per la no presencialitat, la 
asincronia, la flexibilitat, el rol actiu de l’estudiant, el paper del 
consultor com a facilitador, el model d’avaluació, etc. 

 Les eines de què disposa el Campus Virtual, en el sentit que el recurs 
es pot plantejar conjuntament amb aquestes, però tenint en compte a 
la vegada el valor afegit que aquest ha d’aportar respecte del que ja 
aporten les eines del Campus. 

 La càrrega lectiva que comporta per a l’estudiant. 

 El grau de familiarització dels estudiants amb el seu ús, o la dificultat 
que comporti per a ells aprendre a fer-lo anar. 

 La dedicació que implica per al consultor, tant pel que fa a la 
preparació del recurs com a la seva dinamització a l’aula. 

 Els estudiants no necessiten gaire temps per a familiaritzar-se amb el 
plantejament del recurs. 


