
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
3W: Eines de comunicació per a la millora de la docència 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Albert 

Cognoms 
Sangrà Morer 

Correu electrònic 
asangra@uoc.edu 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00044 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
weblogg, wiki, Entorns virtuals d'ensenyament i d'aprenentatge (EVEA), ús pedagògic, recursos comunicatius 

Data de presentació de la justificació  
14/12/2007 
 

 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 

 



 
 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte pretèn conceptualitzar, dissenyar, aplicar i avaluar l'ús de determinades eines tecnològiques (weblogg, wiki, 
WebQuest) en els processos d'ensenyament-aprenentatge d'assignatures que es desenvolupen, total o parcialment, en 
entorns virtuals d'educació superior. 
 
Avaluar els resultats d'aquesta aplicació des del punt de vsita dels objectius docents, l'adquisició de competències dels 
estudiants i de l'adequació d'aquest tipus d'eines segons la doble perspectiva d'estudiants i docents. 
 
Les aportacions del projecte són, d'una banda, la innovació i la millora d'un nombre determinat d'assignatures per mitjà 
de la introducció d'aquestes eines en la seva docència. D'altra banda, l'obtenció d'una sèrie de criteris per a l'ús 
apropiat d'aquestes eines, amb finalitats educatives i, en tercer lloc, una relació contrastada de beneficis que es poden 
obtenir mitjançant el seu ús.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
      

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 



 
 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient      , manifesten el seu consentiment 
exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital 
RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a 
la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona,    de       de      
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 



 

 

 

MQD 3 W:  

Informe-memòria 
del projecte 

 

Albert Sangrà Morer 

Universitat Oberta de Catalunya 
 

Novembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MQD 3W: Informe d’avaluació del projecte 

18/06/2010  2 de 57 

MQD 3W: Informe d’avaluació del projecte 
 
 
Índex 
 
 
I. Plantejament i desenvolupament del projecte 

1. Blogs, wikis i educació ...................................................................................................... 4 

1.1 Introducció........................................................................................................................ 4 
1.2 Descripció i característiques de les eines. Finalitats. ...................................................... 6 
1.3 Usos ................................................................................................................................. 9 
1.4 Avantatges i dificultats.................................................................................................... 14 
1.5 Glossari .......................................................................................................................... 17 

2. El projecte “3W” ............................................................................................................... 19 

2.1 Justificació i metodologia ............................................................................................... 19 
2.2 Resultats......................................................................................................................... 20 

 
II. Avaluació del projecte 

3. Plantejament metodològic del sistema d’avaluació ..................................................... 22 

3.1 Objectius de l’avaluació.................................................................................................. 22 
3.2 Plantejament .................................................................................................................. 22 
3.3 Sistemes de recollida d’informació................................................................................. 22 

4. Descripció dels àmbits objecte d’anàlisi ....................................................................... 24 

4.1 Acompliment dels objectius i efectes col·laterals........................................................... 24 
4.2 Rendiment dels estudiants ............................................................................................. 24 
4.3 Satisfacció dels estudiants i dels professors.................................................................. 24 
4.4 Interacció entre els estudiants i amb el/s professor/s .................................................... 24 
4.5 Aspectes metodològics .................................................................................................. 24 
4.6 Suport als estudiants...................................................................................................... 25 
4.7 Aspectes tecnològics...................................................................................................... 25 
4.8 Rol i càrrega docent ....................................................................................................... 25 
4.9 Altres .............................................................................................................................. 25 

5. Anàlisi dels resultats........................................................................................................ 26 

5.1 Per assignatura .............................................................................................................. 26 
5.2 Valoració transversal dels resultats ............................................................................... 30 

 
III. Annexos 
 

a) Fitxes de les assignatures 
b) Guia: Els blogs i els seus usos educatius 
c) Guia: Els wikis i els seus usos educatius 

 
 



MQD 3W: Informe d’avaluació del projecte 

18/06/2010  3 de 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Plantejament i 
desenvolupament del projecte 
 
 
 



MQD 3W: Informe d’avaluació del projecte 

18/06/2010  4 de 57 

1. Blogs, wikis i educació 

 Introducció 

L'objectiu d'aquest document, després d'haver realitzat una revisió de la literatura més 
rellevant que s'ha tingut accés, és el d'aportar una breu aproximació de l'estat de l'art 
sobre l'ús dels Weblogs i Wikis. La finalitat d'aquesta investigació és la d'estudiar les 
particularitats sobre el seu ús en contexts d'educació i com a recursos d'aprenentatge en 
Educació Superior. 
 
El que es presenta a continuació s'ha elaborat a partir de diverses fonts documentals que 
principalment representen resultats d'investigació o reflexió d'experts sobre l'ús de 
Weblogs i Wikis. S'aporten les referències documentals moltes d'elles en procés 
d'actualització constant. Per tant és en cas d'esperar que les nostres contribucions vagin 
sent actualitzades amb el pas del temps. 
 
L'Objectiu d'aquest estat de l'art és aproximar-nos a una definició de dues eines 
tecnològiques concretes en què es basa la web 2.0: Weblogs i Wikis. Així mateix 
pretenem aclarir que finalitats i usos generals i educatius s'han fet fins a la data. També 
esbrinar els possibles beneficis i dificultats d'ambdues eines tecnològiques. 
 
Contextualització i antecedents: La web 2.0. Amb el terme NET GENERATION1 
s'engloba els actuals alumnes de secundària que en un futur ho seran de la universitat. 
Neixen envoltats de dispositius tecnològics, els quals els proporcionen accés a grans 
volums d'informació. Mòbils, DVD, videoconsoles, PDA, MP3, MP4, ordinadors personals 
i d'altres constitueixen un context molt tecnològic. Les seves vides estan condicionades a 
tota aquesta tecnologia i els resulta impossible mantenir-se al marge.  
 
Malgrat tota aquesta tecnologia hi ha evidències de millora substancial en 
l'aprenentatge? y Quin és l'impacte en el rendiment escolar? És un fet comprovable que 
la competència en l'ús de tecnologia no fonamenta, a la pràctica, una millora en el 
rendiment acadèmic. Però l'ús generalitzat de les TIC en tasques educatives ens aporta 
eines més atractives, facilitant les tasques repetitives, establint condicions en el procés i 
incrementant la intercomunicació activa de l'alumne amb el professor i amb altres 
alumnes que, en darrer terme, reforça l'interès. El només ús de les TIC no resulta 
suficient per produir una millora significativa de la qualitat en el sistema educatiu. 
 
Autors com Tiscar Lara2 sostenen que les propostes tenen perfecta col·locació dins dels 
paràmetres del constructivisme. Tanmateix altres com George Siemens proposen teories 
o "pseudos-models" específics per a l'aprenentatge en el context educatiu actual basat 
en les eines web: el conectivisme, "Una teoria que intenta adaptar-se als temps de la 

                                                      
1 Blogs y Wikis en Tareas Educativas.  Andrés García Manzano.  Accesible en 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=378 
2 Lara T.,  Blogs para educar.  Uso de los Blogs en una pedagogía constructivista.  
http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=2&rev=65#n7 



MQD 3W: Informe d’avaluació del projecte 

18/06/2010  5 de 57 

web actual, amb tota aquesta quantitat d'eines per col·laborar, compartir, etc., usant 
Internet com a suport" (Fernando S.)3 
 
En qualsevol cas és necessari ratificar un marc d'actuació que sigui conseqüent amb les 
principals teories en què es basa el sistema educatiu. En definitiva, validar i contrastar 
amb dades empíriques l'eficàcia en termes d'aprenentatge significatiu i real. 
 
Les actuals reformes educatives es fonamenten en l'enfocament constructivista. I es 
necessiten propostes didàctiques d'aprenentatge que siguin actives per a l'alumne. 
L'alumne ha de posar en marxa mecanismes per a la construcció del seu propi 
aprenentatge des de nivells cognitius i socials. Aquest paper actiu de l'alumne li permetrà 
el seu particular manera de ser al món. Pot la tecnologització del procés d'ensenyament i 
aprenentatge contribuir a l'activació de rols? En quina mesura ho fan aquestes noves 
eines: Wikis i Blogs?  
 
Diferents autors incideixen en la necessitat que l'alumne aprengui a interactuar de forma 
qualificada amb el real. S'ha de dotar l'estudiant de competències que li permetin 
construir els seus propis esquemes conceptuals. El docent ha de guiar i equipar l'alumne 
per permetre-li espavilar-se en un entorn social que canvia permanentment. I es 
considera l'aprenentatge un procés de canvi i adaptació constant, al llarg de tota la vida 
(long-life learning) que ha de fomentar l'adquisició d'habilitats socials i intel·lectuals. 
Aspectes com a: reflexió, crítica, anàlisi, síntesi, generalització, resolució de problemes, 
autogestió, cooperació, treball en grup ... 
 
A tot el procés d'ensenyament i aprenentatge la introducció de noves eines està obrint 
diferents possibilitats. La tecnologització que va suposar la web 1.0 en posar a disposició 
dels usuaris una gran quantitat i varietat d'informació ha sofert un procés d'evolució 
natural. Llavors l'usuari mantenia una relació passiva davant de la impossibilitat de 
contribuir a la construcció de la web. L'edició en HTML restringia la participació activa per 
part dels usuaris. L'estreta relació entre el què i el com suposava un obstacle a la 
interacció. 
 
El moviment OpenSource torna el protagonisme als internautes i l'hegemonia als 
continguts sobre el disseny gràfic, proporcionant ara eines de desenvolupament senzilles 
i flexibles que possibiliten un vertader enlairament de projectes col·laboratius. Blogs i 
Wikis són dos exponents d'aquestes eines web 2.0, d'especial interès, poden constituir 
un bon instrument que convenientment utilitzats condueixin a un aprenentatge 
significatiu. Quines són les repercussions didàctiques de la web 2.0? Quines propostes 
didàctiques hauríem de realitzar respecte a aquesta tecnologia? Què aporten respecte 
als Entorns Virtuals d'Ensenyament i Aprenentatge?  
 
Amb la irrupció del software lliure hem entrat en la web 2.0 de la mà de noves eines 
tecnològiques que ens possibiliten l’edició de manera més fàcil, sense haver de 
preocupar-nos pel com, i podent-nos centrar en el què. Més que mai, el rol de l’usuari 
esdevé imprescindible en la construcció i evolució dels continguts de la web. És per mitjà 
d’aquestes eines col·laboratives i constructives de la web 2.0 que s’està contribuint a 
modificar els condicionants que operen sobre l’aprenentatge. L’anàlisi d’aquests 

                                                      
3 Conectivismo: una teoría del aprendizaje para la era digital (traducción del artículo de George 
Siemens) en el blog de Fernando S. en  Conectivismo: una teoría del aprendizaje para la era 
digital [I] 
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condicionants és un dels punts de partida per a poder donar possibles respostes als 
interrogants sobre la utilitat de l’aprenentatge produït, i ens permetrà investigar i validar la 
seva eficàcia en termes d’aprenentatge significatiu i real.  
 
La web 2.0 suposa, bàsicament, que4: 
 
a) L’usuari és el centre. És el protagonista de la xarxa que crea i comparteix, i 
passa d’ésser un consumidor a ésser un col·laborador-constructor de continguts. 
b) L’usuari treballa  ala xarxa cooperant. El coneixement compartit es construeix 
amb la suma dels esforços individuals.  
c) Facilitat d’ús de les eines. No cal baixar-se programes a l’ordinador, puix que 
utilitza la pròpia xarxa com a instrument.  
d) Folcsonomies, sindicació de continguts, interoperabilitat ... caracteritzen les 
noves eines. 
 
En el context de la web 2.0 l’aprenentatge es produeix treballant col·laborativament amb 
una nova assumpció de rols per part d’estudiants i professorat. Es trenca la jerarquització 
i la unidireccionalitat. Ara, l’objectiu principal és la construcció mateixa de l’aprenentatge, 
no el producte o el resultat final. La construcció activa de l’aprenentatge es concep en 
termes de canvis a través del camí recorregut. Per a aquest recorregut, l’ús efectiu de la 
tecnologia amb veritable potencial educatiu queda subjecte a la correcta elecció y ús 
d’eines web que millor satisfacin els postulats generals de l’enfocament constructivista.  
 

 Descripció i característiques de les eines. Finalitats. 

L’evolució dels wikis i dels blogs amb les seves respectives extensions i millores ha 
arribat a tal punt que es pot fer difícil distingir-los entre ells, i ja es parla de “Wikiblogs” 
(wiki+blogs) o de “Blikis” (blog+wikis). 
 
Els blogs han anat incorporant característiques que els acosten als wikis, com poden ser 
els motors de cerca. Els wikis, a la vegada, han anat evolucionant, incorporant imatges i 
altres elements que inicialment només tenien els blogs.  No obstant això, hi ha una 
intenció específica i clara de distingir-se entre l’un i l’altre. Aquestes característiques 
pròpies permeten a l’usuari recolzar-se en cadascuna de les eines segons siguin les 
seves circumstàncies i el seu context. 
 
Qué és un Blog o en Webblog 
 
Un Blog o un Webblog és una versió senzilla d’un sistema gestor de continguts (CMS, 
Content Management System) que forma part de les eines web 2.0 i que permet que els 
usuaris poc experimentats puguin crear pàgines web de qualitat. En la nostra llengua rep 
el nom de “bloc” o, també “bitàcola”. La seva facilitat d’ús evita a l’usuari el procés de 
disseny i programació. Aquest és el seu gran èxit, ja que només cal saber navegar i 
escriure textos amb un processador. 
 

                                                      
4 Cuesta Morales, P. (2007) Curso “Aplicaciones Educativas de la Web 2.0”, disponible en. 
http//uvigo20.wikispaces.com/ 
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Al blog s’hi van recopilant i actualitzat periòdicament textos i articles per ordre cronològic 
que pertanyen a un o varis autors. A mode de diari, l’autor del blog narra la seva 
experiència personal en un flux temporal, apareixent sempre en primer lloc les 
aportacions més recents. L’autor (o autors, en blogs multiusuari) posa a disposició 
d’altres usuaris les seves opinions, afeccions i interessos professionals i personals, 
creant interrelació i debat. 
 
Elements que caracteritzen el blog 
 
Els blogs organitzen i gestionen tota la informació i els comentaris que hi afegeixen els 
visitants, creant-se un canal asíncron de comunicació amb unes característiques ben 
precises: 
 
• Facilitat d’ús i versatilitat. No requereixen coneixements de disseny gràfic per 
a publicar els continguts. Es pot utilitzar el correu electrònic o els sms dels telèfons 
mòbils, reforçant el paper d’ubiqüitat del medi i la independència entre el què i el com. 
• Eficiència en el maneig de continguts. Pren la forma de flux d’ordre 
cronològic invers amb aportacions signades i datades. Cada article genera un “permalink” 
a disposició dels cercadors. És possible l’organització temàtica dels continguts, encara 
que el flux sigui temporal. 
• Interactius. L’escriptura no és lineal, i la possibilitat multiusuari proporciona 
el seu potencial didàctic. Invitant sempre a la participació i a l’opinió, el blog s’enriqueix 
de les aportacions dels visitants. 
• Gestió dels enllaços. Per mitjà del blogroll, on s’inclouen enllaços a blogs 
afins amb el de l’autor. 
• Sindicació. Complementa el blogroll i permet associar el contingut d’altres 
blogs al nostre i viceversa. Es crea una xarxa de notícies, qualsevol canvi en els blogs 
associats és informat a tota la xarxa. Encara que els autors del blog no escriguin res, 
aquest actua en funció de l’actualització de la xarxa (blogosfera) de la qual en forma part. 
• Elements multimèdia. Amb la possibilitat d’incloure arxius de so, vídeo, 
podcast, etc. Un dels criteris de classificació utilitzats per als blogs a part de la temàtica 
és, precisament, el tipus d’elements que formen part del mateix: audioblogs, videoblogs, 
etc. 
 
Què és un Wiki 
 
La paraula wiki prové de l’expressió hawaiana “wiki wiki”, utilitzada pels remers i que 
significa “ràpid, ràpid”. Utilitzada per Ward Cunningham, qui va crear el primer wiki, que 
consistí en una enciclopèdia sobre programes de computació: “A wiki is the simpliest 
online database that could possibly work” (Cunningham & Leuf, 2001). 
 
Un wiki és un espai web col·laboratiu que pot ésser editat per diversos usuaris. Qualsevol 
d’ells pot editar, esborrar o modificar el contingut del wiki, de manera ràpida i interactiva. 
El wiki permet la construcció social del coneixement com cap altra eina de la web 2.0, 
des d’una participació democràtica dels seus usuaris. Aquestes facilitats fan del wiki una 
eina efectiva per a l’escriptura col·laborativa i constructiva. 
 
La tecnologia wiki permet que pàgines web allotjades en un servidor públic (les pàgines 
wiki) siguin escrites de forma col·laborativa per mitjà d’un navegador, utilitzant una 
notació senzilla per a donar format, crear enllaços, etc., conservant un historial de canvis 
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que permet recuperar fàcilment qualsevol estat anterior de la pàgina. En aquest historial 
de canvis es poden rastrejar totes les modificacions realitzades. Qualsevol persona pot 
modificar els continguts creats per una altra. Aquest és una diferència substancial amb el 
blog i, per tant, el wiki no té una disposició temporal dels seus continguts, sinó una 
estructura determinada (d’acabat final) que es va construint a mesura que es van 
incorporar els propis continguts. Quan algú edita una pàgina wiki, els seus canvis 
apareixen immediatament a la web, sense passar per cap tipus de revisió ni filtre previs. 
El que sí es conserva és l’historial de canvis de forma temporal.  
 
Els wikis suposen un pas més, o potser millor un pas complementari, en el procés de 
socialització de la xarxa. Comparteixen diverses característiques amb els blogs, però la 
construcció i la col·laboració democràtica impregna els seus orígens, puix que l’aportació 
no és individualitzada, sinó que es reconstrueix amb cada aportació individual a allò que 
havia estat fet per altres. En el blog, les aportacions col·laboratives romanen en el flux 
temporal i individualitzades, sense possibilitat de modificació. En el wiki es construeix o 
modifica sobre allò que ja s’ha aportat per tal de millorar-lo.  
 
Elements que caracteritzen un wiki 
 
Estructuralment, un wiki conté informació organitzada en una base de dades. Aquesta 
base de dades està vinculada a un programari que gestiona els continguts i genera les 
pàgines dinàmicament. Les seves característiques principals són: 
 
• Edició de pàgines. El text es processa de manera oculta. Una plantilla 
proporciona unitat estructural i els elements comuns es disposen de la mateixa manera a 
totes les pàgines. L’usuari se centra en què escriu, igual que ens els blogs. “Escriu, que 
un altre ho millorarà” trasllueix l’esperit de construcció i reelaboració continuada de les 
pàgines del wiki. La inclusió d’imatges i vincles és possible. 
• L’historial. És el reflex de l’activitat temporal i ens permet controlar els 
canvis més recents produïts, al disposar de totes les versions generades pels usuaris 
constructors del wiki. L’historial ens permet restituir el text a una de les seves versions 
prèvies i identificar les diferències d’una versió a una altra. En definitiva, es fa un 
seguiment d’allò construït per l’aportació de cada usuari.  
• Motor de cerca. De la mateixa manera que en el blog, és possible cercar 
articles mitjançant paraules-clau.  
• Llenguatge de Marcat Simplificat (SML). És més senzill i més ràpid que el 
llenguatge HTML, cosa que garanteix una homogeneïtat visual i estètica més gran. Els 
articles generats són més estructurats i més segurs. 
• Organització contextual. A diferència dels blogs, que tenen una 
organització cronològica, el wiki  presenta una organització més completa dels 
continguts, com a producte acabat. Es pot organitzar per temàtiques i categories. Es 
genera automàticament un menú per a la navegació i un índex de continguts. 
• Sistemes contra el vandalisme. En el blog, és l’autor qui s’encarrega de 
mantenir-se alerta davant l’atac d’accions de spam i altres actuacions il·lícites. En el wiki 
aquesta tasca també és col·laborativa. La mateixa filosofia oberta, per mitjà de la 
vigilància col·lectiva és la que manté el wiki.  
 
Quina és la diferència entre un blog i un wiki? 
 
Com a resum del que hem comentat anteriorment, podem dir que: 
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• Encara que hi ha blogs de grup, els blogs són quaderns de bitàcola de 
caràcter més personal davant el wiki, que és col·laboratiu per naturalesa. 
• Les entrades en un blog són més estàtiques, mentre que les pàgines d’un 
wiki estan en continua construcció i reelaboració. 
• La relació entre els usuaris d’un wiki és d’igual a igual.i de forma 
democràtica. La relació dels usuaris d’un blog respecte del seu autor és de debat i 
contribució amb les seves opinions a les línies de discussió iniciades per l’autor. 
• Hi ha blogs molt estructurats en tant que els wikis són més flexibles i 
modificables. Els blogs són cronològics en la seva estructura, mentre que els wikis poden 
organitzar-se de diferents maneres (per matèria, categoria, jerarquia ...) 
• Els wikis sempre inclouen motors de cerca, mentre que la majoria de blogs 
encara no. 
• Una vegada escrivim un missatge en un blog, ja no pot ser re-editat per 
altres. Les pàgines wiki poden ésser editats per qualsevol en qualsevol moment (“algú ho 
millorarà”). Per defecte, les pàgines wiki són totalment obertes, encara que es poden 
configurar algunes restriccions d’accés a usuaris determinats. 
 
Finalitats 
 
Després d’haver-ne vist les característiques d’uns i altres, podem considerar que són 
tecnologies complementàries. La seva finalitat com a eina web 2.0 és la d’atorgar un rol 
principal a l’usuari de la xarxa facilitant la seva expressió individual interdependent en el 
cas dels blogs, i col·laborativa-social en el cas dels wikis. En els blogs es potencia el jo, 
mentre que en els wikis es potencia el nosaltres, independitzant el què es fa del com es 
fa.  
 
Aquestes finalitats constitueixen la base dels principals usos pedagògics d’ambdues 
propostes tecnològiques. 
 

 Usos 

 
Usos generals 
 
Els primers usos de les eines wiki i blog es produeixen a Internet com a expressió de la 
participació dels seus usuaris en la construcció de la pròpia xarxa. 
 
Tenint en compte que la web és comunicació, és molt probable que sigui l’àmbit mateix 
de la comunicació el qui més se n’ha beneficiat de forma directa. Ha sorgit noves formes 
de periodisme i de publicitat des dels propis usuaris. Igualment, moltes empreses opten 
per estratègies comunicatives basades en la web 2.0, eines que abarateixen costos i que 
són més accessibles que els serveis HTML. 
 
Les aplicacions de blogs i wikis en el món empresarial s’utilitzen per a comunicació 
interna5 i cap enfora amb clients i proveïdors, però també com a eines per a gestionar el 

                                                      
5 Instituto de Empresa.  El Uso de los Blogs como Comunicación Interna en la Empresa.   
http://innovandis.wetpaint.com/ 
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treball corporatiu que requereix cooperació i construcció6. En la revista TELOS, 
Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad7, es reflecteixen alguns 
enfocaments de com s’apliquen els blogs a l’educació, al periodisme, a la política, a les 
ONG, a la literatura, etc. 
 
Usos educatius 
 
El món educatiu s’ha vist extraordinàriament afavorit per les noves eines web 2.0 En 
general, es fa un ús per mitjà de la xarxa tant en l’educació formal com en la no formal, 
però també en combinació amb els entorns virtuals d’ensenya,ent-aprenentatge (EVEA). 
Aquests han anat evolucionant i han anat incorporant wikis i blogs com a part integrant de 
l’ecosistema protegit que suposa un EVEA.  
 
Els usos educatius d ‘ambdues eines es fonamenten en les característiques, ja 
esmentades, pròpies de cadascuna d’elles. No obstant això, cada cop és més evident la 
confluència de les seves característiques i també la utilització en simbiosi o 
complementarietat, aprofitant les especificitats de cadascuna. 
 
Aportacions dels blogs a l’àmbit educatiu 
 
Algunes de les aportacions que la bibliografia ens aporta aón: 
 
• Facilitar l’alfabetització digital, ja que disposen de diferents components que cal 
gestionar (blogroll, categories, trackback ...). 
• La possibilitat de models educatius asíncrons. 
• La disponibilitat d’un espai per a trobar i emmagatzemar fonts de documentació 
webgràfiques i bibliogràfiques. 
• L’aportació de diferents nivells de redacció i escriptura. 
• La possibilitat que el professor pugui tenir accés a totes les noves actualitzacions 
dels estudiants i que li facilitin l’actualització de continguts de manera constant mitjançant 
la sindicació8.  
• L’aparició del RSS que permet als usuaris rebre les actualitzacions que 
apareguin en els blogs. 
• El suport a models d’e-learning. 
• El fet que l’estudiant adquireixi un compromís amb la comunitat d’aprenentatge 
de la que forma part. 
• La introducció d’elements de tutorització i avaluació per mitjà d’iguals.  
• El foment d’actituds crítiques per mitjà de l’opinió i el debat. 
• La construcció d’una identitat com a autor: es facilita l’autocontrol de l’alumne. 
 
Experiències didàctiques a la “Blogosfera” 
 
A la xarxa trobem informació abundant sobre les primeres experiències didàctiques en la 
Blogosfera que encara se situen com a referència i model per als professionals de 

                                                      
6 Gilbane.  Blogs & Wikis: Technologies for Enteprise Applications?  
http://gilbane.com/gilbane_report.pl/104/Blogs__Wikis_Technologies_for_Enterprise_Applicatio
ns.html 
7 TELOS.  Cuadernos de Comunicación Tecnología y Sociedad.  
http://www.campusred.net/telos/cuaderno.asp?rev=65 
8 Pérez Esteban, M.  Guía Fácil del RSS. http://es.geocities.com/rss_guia_facil/index.html 
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l’educació. S’acostuma a denominar amb el terme genèric d’Edublogs a aquells blogs 
l’objectiu dels quals és donar suport al procés d’ensenyament i aprenentatge. Els 
participants comparteixen experiències, cooperen en la resolució d’activitats i publiquen 
els seus propis blogs. En aquests moments inicials importen més els mitjans i els hàbits 
que no pas els assoliments intel·lectuals ni les destreses obtingudes. 
 
Un estudiant, quan edita el seu propi blog, comparteix i assumeix la responsabilitat de 
saber-se observat, sota escrutini públic. S’involucra en una experiència de diàleg en grup. 
Les seves propostes són debatudes i, a  la veh¡gada, ell debat les aportacions d’altres 
usuaris del seu blog i d’altres blogs: 
 
“Las primeras redes de profesores que experimentaron con los weblogs surgieron en la 
blogosfera anglosajona, como el portal británico Schoolblogs.com –que funciona desde 
2001– y el grupo Education Bloggers Network, con sede en Estados Unidos. Sin 
embargo, uno de los mayores apoyos a la introducción de los blogs en un entorno 
académico fue liderado por la Universidad de Harvard, de la mano de Dave Winer, en la 
primavera de 2003. Un año después, la iniciativa del concurso internacional Edublog 
Awards 2004 sirvió de igual forma para destacar los edublogs más interesantes. El 
aspecto educativo de los blogs ha suscitado también el interés de los investigadores, 
como demuestra el creciente número de artículos en revistas académicas y congresos 
que debaten este tema.” (Tiscar Lara)9 
 
En el panorama nacional, els projectes didàctics actuals es van estenent al llarg dels 
diferents nivells educatius; primari, secundari i superior. En l’ensenyament secundari, l’ús 
d’edublogs està liderat no per les institucions, sinó per una comunitat nombrosa de 
professionals docents molt implicats10.  
 
Els primers projectes de referència en l’àmbit universitari pertanyen al camp de la 
comunicació (periodisme, publicitat i relacions públiques, comunicació àudiovisual ...). 
Entre d’altres, destaquen els projectes tutelats per Tíscar Lara11, professora de 
periodisme a la Universidad Carlos III i José Luis Orihuela12, en el Laboratorio Multimedia 
de la Universidad de Navarra. 
 
Criteris de classificació dels Edublogs 
 
Wambeke & Schreurs13 han proposat una taxonomia per a classificar els blogs a partir de 
les seves aplicacions educatives. Aquesta taxonomia ajuda a integrar els blogs educatius 
en un context pedagògic i didàctic més ampli en la seva institució educativa, sempre amb 
la finalitat de categoritzar les seves activitats educatives des del punt de vista actiu per a 
l’estudiant o el professor.  
 

                                                      
9 Lara Tiscar,  Blogs para educar.  Uso de los Blogs en una pedagogía constructivista.  
http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=2&rev=65#n7  
10 AulaBlog.  Proyecto Colaborativo sobre el uso de las TIC en el Aula. 
http://www.aulablog.com/edublogs/ 
11 Lara, T.  TISCAR.COM.  http://tiscar.com/ 
12 Orihuela, J.L.  eCuaderno.  http://www.ecuaderno.com/ 
13 Wambeke, T. & Schreurs, B.  Workshop: Educational Blogging In Search of a General 
Taxonomy.  http://www.eden-online.org/eden.php  
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Font: Edtechpost, 27th January 2005. http://www.edtechpost.ca/gems/matrix2.gif 
 
Per a García Manzano14 o Balagué15, es poden reconéixer els següents usos: 
 
• Sistemes de gestió de recursos didàctics. És el tipus d’edublog més emprat en 
tasques docents. Recullen les propostes d’activitats complementàries a les classes 
presencials. No es tracta de fer al blog el mateix que es fa a classe, sinó de fer propostes 
innovadores aprofitant les noves eines. 
• Multiblogs de professors. Per a compartir experiències educatives, estratègies i 
recursos. També per a la recerca. 
• Multiblogs d’estudiants. Experiències de col·laboració entre estudiants: projectes 
interdisciplinars, blogs temàtics de petits grups centrats en una matèria determinada, etc. 
• Diaris de classe o tutoria. Narració cronològica de l’evolució d’un grup 
d’estudiants, el grau de consecució dels objectius competencials, qüestions 
metodològiques ... Permet reflexionar sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge. 
• Quaderns de treball individual. Són pàgines dinàmiques d’autor, que 
substitueixen el quadern de classe. Permeten una expressió d’e-portfolio amb la 
particularitat que els companys de l’estudiant poden participar en la retroalimentació: ja 
no és només el professor qui la facilitat. Al saber-se observat, i ésser susceptible de 

                                                      
14 García Manzano, A.  Blogs y Wikis en tareas educativas.  
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=378 
15 Balagué, F.  Blocs i Wikis en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior.  
http://www.slideshare.net/fbalague/blocs-i-wikis-en-el-context-de-lespai-europeu-deducaci-
superior 
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crítica, aporta una més gran qualitat als continguts que es generen; implica aportació de 
continguts originals, d’idees innovadores que se sotmeten a la consideració de la 
comunitat; estimulen l’autocontrol, el rigor, la veracitat i la col·laboració entre iguals. 
 
Aportacions dels wikis a l’àmbit educatiu 
 
Pensar en un wiki és pensar a treballar en equip. Per tant, és aquesta la característica 
que ha de condicionar l’ús educatiu que en fem. Situacions com recopilacions de treballs 
dels estudiants o construccions compartides de documents oberts han de ser sempre la 
referència a tenir en compte en la seva aplicació. En l’anàlisi de la contribució dels wikis a 
l’educació, cal tenir en compte els principis en què es basen16: 
 
• Igualtat de participació: qualsevol pot modificar continguts i publicar articles amb 
total llibertat. 
• Absència de coordinació centralitzada: l’actitud democràtica com a voluntat 
col·laborativa és la que dirigeix la totalitat del projecte. Es promou la negociació17. 
• Absència d’Ego: tots és de tots, es renuncia als drets d’autoria o a la propietat 
intel·lectual dels continguts. Les aportacions no s’han de firmar mai, i el treball es realitza 
de manera altruista i desinteressada. 
• Esperit de millora: qualsevol aportació és millorada de manera permanent per la 
transformació total o parcial d’allò que ja s’ha construït. El canvi s’ha de justificar en cada 
aportació. 
 
S’acostumen a denominar Eduwikis aquells wikis l’objectiu dels quals és donar suport al 
procés d’ensenyament i aprenentatge. La utilització dels wikis en educació és d’especial 
interès en els següents aspectes: 
 
• Projectes educatius en què demanem els estudiants que construeixin continguts 
d’una assignatura determinada. 
• Recopilació i resum de diferents fonts documentals sobre un tema determinat. 
• Guies educatives i materials complementaris als manuals de classe. 
• Creació de manuals específics. 
• Guia de preguntes freqüents. 
• Resums d’allò que s’ha explicat a classe. 
• Avaluació individualitzada: facilitat per a contrastar cada aportació. 
• Organització de la classe. 
• Compartir allò que s’ha après. 
 
Experiències didàctiques amb wikis 
 
El nombre de propostes educatives que treuen partit de la tecnologia wiki és, a hores 
d’ara, més reduït que els de les propostes de blogs. Potser sigui un reflex de l’ús més 
gran del treball individual respecte el cooperatiu, o potser també sigui per la por dels 
docents de perdre “protagonisme” en el procés d’ensenyament i aprenentatge.  
 

                                                      
16 García Manzano, A.  Blogs y Wikis en tareas educativas.  
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=378 
17 Fountain, R.  Wiki Pedagogy.  http://www.profetic.org/dossiers 
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No obstant això, hi ha projectes d’interès, fonamentalment universitaris, com la 
Wikiversity18, que tracta de construir tot un campus universitari virtual amb la utilització de 
la tecnologia wiki. Aquest projecte cal integrar-lo amb altres, també vinculats a la 
Wikimedia Foundation: Wikipedia, Wikibooks, Wikinews, Commons ... Cada cop són més 
les universitats que estan integrant serveis específics de wiki per la seva utilitat, no 
només en l’àmbit docent, sinó també a la biblioteca o a la recerca. 
 
Més projectes, com EducationalWikis19, AulaWiki20, Wikillerato21 i d’altres, utilitzen la 
tecnologia wiki per a crear projectes de treball entorn a les possibilitats dels wikis en el 
context educatiu.  

 Avantatges i dificultats 

 
Beneficis que aporten blogs i wikis, segons la literatura 
 
Com a pàgines d’autor, els blogs resulten molt eficients en la representació temporal i 
seqüencial dels continguts. Els itineraris d’aprenentatge i les seves etapes, a més de les 
bifurcacions, estancaments, retrocessos ... es mostren amb claredat. El sistema de 
datació cronològica inversa, però, no proporciona la possibilitat d’observar el procés 
dinàmic de construcció del coneixement. Més que per a elaborar continguts, l’autèntic 
benefici del blog és el seu potencial per a la gestió i avaluació del procés. 
 
Els blogs permeten l’avaluació formativa i continuada, per mitjà de: 
 
• La capacitat per a crear enllaços, formes de redacció i comentaris. 
• El nivell d’anàlisi i crítica. 
• La capacitat de treball en grup i el desenvolupament d’estratègies de 
col·laboració. 
• Les habilitats socials: l’assertivitat davant la defensa dels postulats propis. 
• La capacitat de debat en altres blogs. 
 
Els wikis, en canvi, són un sistema de construcció social de continguts. Tot allò que 
s’està publicat està permanentment sotmès a reconstrucció i escrutini públic. Tot és 
millorat en un pla d’igualtat i negociació. 
 
Molts usuaris, fonamentalment docents, no participen de l’idea de que els seu treball 
pugui ésser modificat o esborrat. No se senten còmodes amb l’altruisme intel·lectual que 
fa renunciar a qualsevol dret o reconeixement d’autoria. Malgrat això, molts treballs 
posen de manifest que és possible el treball entre iguals, professorat i estudiants, de 
forma anònima des de la creació i amb el component socialitzador que caracteritza el 
wiki. 
 
Els beneficis del wiki se centren en les següents característiques22: 

                                                      
18 Wikimedia Foundation. Wikiversity.  http://wikiversity.org/ 
19 EducationalWikis.  EducationalWikis.  http://educationalwikis.wikispaces.com  
20 Muñoz de la Peña Castrillo, F.  AulaWiki21.  http://aulablog21.wikispaces.com/ 
21 Educared.  Wikillerato.  http://portales.educared.net/wikiEducared 
22 Del Moral Villalta, M. (2007).  “Una herramienta emergente de la Web 2.0: la wiki.  Reflexión 
sobre sus usos educativos”.  Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 9, 73-82 
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• La facilitat i la senzillesa de l’edició permet centrar-se en el desenvolupament de 
continguts i comparar en cada moment com va canviat “allò construït”, 
• Qualsevol contribució és revisable per altres, i a mesura que es va construint, es 
poden anar fent suggeriments –tutorització per iguals- a allò construït o al que queda per 
construir. 
• Les contribucions romanen visibles en l’historial i poden ésser rastrejades per 
estudiants i professors. Es pot observar l’evolució del treball en lloc de fer-ho sobre la 
versió final. 
• L’autoria és compartida pel grup. Es reforça la cohesió i la pertinença a un grup. 
• Es treballa l’esforç de negociació i cooperació amb intenció de millora. 
 
Que ens porten a unes conclusions sobre el seu potencial ús educatiu que s’expliquen a 
continuació: 
 
• L’aprenentatge significatiu com a procés de construcció i desenvolupament de la 
identitat personal. Els blogs s’acomoden a una modalitat narrativa de construcció de la 
nostra matriu de certituds i valors. Els wikis s’aproximen des de pressupostos 
paradigmàtics, cercant la veritat consensuada per mitjà d’un grup d’interlocutors 
qualificats. 
• Els processos de mediació social. La modulació de l’aprenentatge significatiu es 
produeix a través de processos de mediació social on hi intervenen el jo (blog) i els 
nosaltres (wiki). El/la professor/a guiant i canalitzant la trama d’accions interrelacionades 
e interdependents entre tots els estudiants. 
• L’hipermedialitat i la construcció significativa de l’aprenentatge. En quina mesura 
pot la hipermedialitat resultar un mitjà de construcció significativa. 
• Autogestió. Paquette23 i altres autors assenyalen la capacitat d’autogestió de 
l’aprenentatge com una competència molt desitjable en el procés. Les eines wiki i blog 
afavoreixen la participació activa i reflexiva, establint uns condicionaments propicis al 
meta-aprenentatge.  
 
En general, els estudiants que autoregulen el seu aprenentatge aconsegueixen un millor 
rendiment acadèmic. El control ntern permet que orientin millor el seu esforç. L’alta 
interactivitat facilita l’exercitació dels aspectes metacognitius i condueix a una construcció 
significativa de l’aprenentatge. L’autocontrol es refereix ara a un control intern regulat 
amb l’ajut dels altres. Aquest autocontrol es produeix amb l’ajut dels altres en els blogs al 
saber-se observat, mitjançant el feedback dels “posts” dels altres usuaris. I en el wiki es 
produeix per mitjà del consens de negociació constructiva implícit en l’eina. 
 
Comptar amb la tecnologia ens permet substituir el discurs unidireccional per un altre 
d’interacció. El professor proposa la utilització d’estratègies basades en el diàleg i la 
negociació, situant l’estudiant davant de sí mateix –el jo (blog)- i davant dels altres –el 
nosaltres (wiki)-. A més, ofereix informació en múltiples formats i s’estimulen les tasques 
col·laboratives com a pràctica idònia de construcció de significats Les possibilitats 
educatives de wikis i blogs resideixen no en el seu ús individual i no formal, sinó en la 
seva proposta combinada amb altres eines per mitjà dels seu ús en dissenys 
instruccionals adaptats a cada context (Guàrdia, Sangrà & Maina, 2007). 

                                                      
23 Paquette, G. (2007).  “Modelisation des connaissances et de compétenceces.  Presse de 
L’Université du Québec. 
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Dificultats que s’aprecien 
 
Referents competencials 
 
Les aules estan plenes d’estudiants diversos que no es troben implicats en els plans 
d’estudis i principis reguladors que homogeneïtzen i despersonalitzen el procés educatiu. 
L’aprenentatge en xarxa com a estratègia d’actuació té les seves dificultats 
metodològiques evidents, a part de les purament tècniques, com són la necessitat de 
guia i suport en el procés, i la necessitat d’avaluació i acreditació. 
 
El fet que les eines facilitin l’activació de rols actius, reflexius i d’autogestió de 
l’aprenentatge pot conduir, a vegades, a una falta de referents competencials, 
especialment en un entorn d’aprenentatge no formal. És fàcil perdre’s entre tantes 
opcions i possibilitats. En l’ensenyament formal aquestes dificultats es poden evitar per la 
presència del professor-tutur que guia i dóna suport al procés, establint un disseny 
instruccional que inclogui mètodes d’avaluació. 
 
Qualitat del procés 
 
Les propostes d’ús metodològic de les dues eines es poden considerar en aprenentatge 
no formal o en aprenentatge formal. En qualsevol dels casos, es poden apreciar 
dificultats també respecte a la qualitat del procés en termes de resultats. Qui no dubta de 
la qualitat dels articles de Wikipedia? Qui no dubta de les aportacions o opinions en un 
blog? Establir mecanismes vàlids i fiables per a mesurar la qualitat de l’aprenentatge 
produït és d’imperiosa necessitat per a poder decidir sobre quins són els processos més 
convenient. 
 
Potser l’ús complementari de l’e-portfolio mitjançant els propis blogs i/o wikis com a 
suport tècnic permeti integrar aquestes dues eines per adonar resposta al problema 
d’introduir qualitat en el procés a través de la necessària tutorització-avaluació (Barberà & 
Ahumada, 2007) 
 
Integració de les eines en els EVEA 
 
En el context de la web 2.0, l’aprenentatge es produeix treballant col·laborativament amb 
una nova assumpció de rols per part d’estudiants i professorat. La integració dels wikis i 
els blogs en els EVEA ha estat un pas important per tal d’aprofitar tot el seu potencial i 
per a canalitzar el seu ús dins d’un ecosistema agradable per a wikis i blogs. Cal tenir 
present que les noves eines provenen d’un ecosistema –la web 2.0- on es trenca la 
jerarquització i la unidireccionalitat. Aquestes condicions d’ús haurien, per tant, 
conservar-se en l’EVEA com un valor afegit de wikis i blogs. 
 
Adaptació en altres contextos fora de l’ecosistema web 2.0 
 
Podem observar, també, que sorgeixen altres obstacles quan es troben eines 
tecnològiques que neixen i viuen en un ecosistema determinat, la web 2.0, i intentem 
aclimatar-les a processos clàssics d’aprenenatatge: 
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• Com combinar la filosofia dels blogs i wikis dins d’un entorn la planificació del qual 
pot no deixar marge a l’estudiant. 
• Com combinar wikis i blogs en docència presencial. 
• Com evitar l’ego d’estudiants i professorat per inèrcia d’altres hàbits d’aprenentatge. 
L’ego representa un obstacle clar en el propi esperit constructiu dels wikis, però també en 
els blogs. 
 
Treballar amb wikis i blogs a l’aula requereix que professorat i estudiants renunciïn a 
l’idea de tenir un control total sobre el que succeeix a l’aula. Admetre un grau de 
tolerància cap a un cert nivell de caos és una opció per a poder integrar les eines. 
 
Avaluació del procés 
 
A més de l’esmentat anteriorment, en un entorn d’aprenentatge en xarxa obert i basat en 
el principi d’aprenentatge autoregulat multidireccional, pot resultar difícil establir 
mecanismes vàlids i fiables de modulació i avaluació del procés. Aleshores ... Com 
avaluar l’aprenentatge produït? 
 
Com a síntesi, l’anàlisi dels diferents condicionants que estableixen wikis i blogs en el 
procés és un possible punt de partida a l’hora de fer propostes tecno-pedagògiques 
basades en les mateixes, evitant les dificultats que poden aparèixer. Això ens permetrà 
investigar i validar l’eficàcia en termes d’aprenentatge significatiu i real. 
 

 Glossari 

 
Blogroll: col·lecció d’enllaços (permalinks) dels weblogs per a trobar més weblogs. Els 
autors de weblogs poden definir diferents criteris per a incloure altres weblogs en els 
seus blogrolls. Generalment, són webs o altres blogs amb afinitats amb l’autor.  
 
CMS (Content Management System): sistema de gestió de continguts que permet la 
creació i administració de continguts principalment en pàgines web. Consisteix en una 
interfície que controla una o vàries bases de dades on s’allotja el contingut del lloc. El 
sistema permet manegar de manera independent el contingut i el disseny. D’aquesta 
manera, és possible gestionar el contingut i donar-li, en cada cas, un disseny diferent al 
lloc sense haver de donar-li format al contingut una altra vegada, a més de permetre una 
publicació fàcil i controlada. Un exemple clàssic és el d’editors que carreguen el contingut 
al sistema i un altre de nivell superior que permet que aquests continguts siguin visibles 
per a tot el públic  
 
Edublog: Blog utilitzat amb finalitats educatives i d’aprenentatge. 
 
Eduwiki: Wiki utilitzat amb finalitats educatives i d’aprenentatge. 
 
Folcsonomia: Traducció del terme anglès “folksonomy”, que indica la categorització 
col·laborativa mitjançant etiquetes simples en un espai de noms pla, sense jerarquies ni 
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relacions de parentiu predeterminades. Es produeix en entorns de software social, els 
millors exponents del qual són llocs compartits com del.icio.us, Flickr, etc.24 
 
Marcadors socials: Són una forma senzilla i popular d’emmagatzemar, classificar i 
compartir enllaços a Internet o dins d’una Intranet. A més dels marcadors d’enllaços 
generals, existeixen serveis especialitzats en diferents àrees com llibres, vídeo, música, 
compres, mapes, etc. (Font: Wikipedia) 
 
Permalink: És un enllaç permanent. S’usa en els blogs per a assignar una URL 
permanent a cada entrada del blog, per tal de poder-la referenciar posteriorment. 
D’aquesta manera s’identifica de forma unívoca un contingut (article, discussió, anàlisi ...) 
sobre un tema en el blog de destí. Per tant, es facilita l’accés i una referència directa a 
tots aquells que puguin estar interessats en el contingut referenciat. (Font: Wikipedia) 
 
Post: Missatge enviat i editat en un blog. 
 
RSS: Forma part de la família dels formats XML desenvolupat específicament per atot 
tipus de llocs que s’actualitzin amb freqüència, i a través del qual es pot compratir 
informació i utilitzar-la en altres llocs web o programes. 
 
Software social: Aquest concepte engloba una sèrie d’eines de comunicació que 
faciliten la interacció i la col·laboració per mitjà de convencions socials. No són 
pròpiament aspectes de programació. Es tracta de correu electrònic, llistes de distribució, 
xarxa d’usuaris, IRC, missatgeria instantània, bitàcoles de xarxa, wikis, grups de notícies, 
marcadors socials, folcsonomies, i qualsevol altra tipus de comunitat virtual en xarxa. 
(Font: Wikipedia) 
 
Sindicació: La sindicació web és una forma de distribució de la informació mitjançant la 
qual, una part d’una pàgina web es posa a disposició per al seu ús des d’altres pàgines 
alienes. Se sol utilitzar el format RSS. 
 
Trackback: Enllaç invers que permet conèixer quins enllaços apunten capa un 
determinat post; d’aquesta manera s’avisa a un altre blog que s’està citant una de les 
seves contribucions. 
 

 
 

                                                      
24 Santamaría González, F.  Herramientas colaborativas para la enseñanza usando tecnologías 
web: Weblogs, Redes Sociales, Wikis, Web 2.0.      
http://gabinetedeinformatica.net/descargas/herramientas_colaborativas2.pdf 
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2. El projecte “3W” 

 Justificació i metodologia 

Weblogs i wikis són recursos comunicatius que, utilitzats adequadament, poden 
esdevenir recursos d’aprenentatge que ens permetin incrementar la qualitat dels 
processsos d’ensenyament i aprenentatge, ja sigui en les modalitats mixtes o en aquelles 
completament en línia o virtuals. 
 
Per bé que aquests noms ens resultin força familiars, pocs docents els estan utilitzant en 
aquests moments. D’altra banda, tampoc no es coneixen a fons quins són els beneficis 
reals que poden aportar a la nostra docència. Manca informació basada en bones 
pràctiques. 
 
Fins a la data, a la UOC, la utilització d’aquestes eines amb finalitats docents era 
pràcticament inexistent i, per tant, ha de suposar una innovació important la seva inclusió 
en aquest sentit. A més, atès que ens trobem en una situació de canvi en l’enfocament 
dels ensenyaments de nivell universitari, i que tant a la UOC i a la URV tenim 
assignatures que s’han de revisar de cara a adequar el seu disseny curricular al nou 
marc europeu, ens ha semblat un moment immillorable per a introduir aquestes millores. 
 
El plantejament, doncs, ha estat escollir un nombre determinat d’assignatures el 
professorat de les quals estigués en bona disposició per a implementar i avaluar una 
innovació d’aquestes característiques. 
 
Cada responsable de cada assignatura ha decidit quina aplicació de blog o wiki, o 
ambdues, feia en la seva assignatura i quines expectatives, en forma d’hipòtesi, tenia 
envers el resultat de l’experiència, amb la finalitat de poder confirmar els beneficis per a 
l’aprenentatge que aquestes eines de comunicació poden tenir en l’ensenyament 
superior.  
 
Les assignatures que han estat sotmeses a l’aplicació d’aquesta innovació en aquest 
projecte són: 
 
• Contextos educatius basats en l’ús de les TIC  
• Informàtica Aplicada a l’Educació 
• Multimèdia i Comunicació  
• Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a l’Educació 
• Teoria Psicoanalítica 
 
Hem valorat en aquestes assignatures la facilitat d’adequació de les eines objecte del 
projecte com a estratègia que ens permetrà dissenyar els seus plans docents de manera 
més flexible i facilitant l’aprenentatge col•laboratiu dels estudiants, a la vegada que 
afavorint la seva autonomia de treball.  
 
L’aplicació s’ha dut a terme durant un semestre complet, el segon, mentre que el primer 
ha servit per a definir els usos que cada professor volia donar a les eines, les seves 
hipòtesis i la preparació tecnològica dels espais que fos més adient.  
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En l’annex es poden trobar les fitxes de cadascuna de les assignatures que han format 
part de l’experiència, amb les seves característiques i objectius de forma més detallada. 
La Unitat de Metodologia de la UOC ha donat un suport vital en el desenvolupament del 
porjecte, i s’ha encarregat del disseny i desenvolupament de l’avaluació transversal de tot 
el projecte. 
 

 Resultats 

Per bé que els resultats s’han d’analitzar a la llum de l’avaluació que es presenta en 
l’apartat 3 d’aquesta memòria, des del punt de vista institucional l’impacte ha estat molt 
positiu. 
 
Els blogs i els wikis que s’han incorporat a les assignatures motiu de l’experiència s’hi ha 
consolidat i han esdevingut un recurs més de la pròpia assignatura. A la vegada, la 
conscienciació sobre quins són els beneficis i què són simplement discursos buits al 
voltant de l’ús de determinades eines tecnològiques en l’educació s’han fet també ben 
palesos entre el professorat que ha participat en el projecte. 
 
Creiem que la innovació s’ha d’estendre a poder justificar la seva utilització en un context 
d’aprenentatge parcial o totalment virtual, amb la qual cosa es fa necessari investigar l’ús 
d’aquests recursos més enllà del que actualment els coneixem, de tal manera que la 
pròpia experiència ens aporti criteris tan pel seu disseny pedagògic, per la seva 
conceptualització inicial i per a l’ús que, després, n’hauran de fer docents i estudiants. És 
en aquest sentit que s’han elaborat dues guies per a aplicar blogs i wikis en la docència 
universitària dels nostres professors. Finalment, i vista la simplicitat en el seu ús tècnic, 
s’ha desestimat elaborar-ne una des del punt de vista tecnològic, atesa la seva poca 
utilitat en el context que ens ocupa. Aquestes guies es poden trobar, també, en la 
documentació annexa. 
 
Estem convençuts que el resultat d’aquest projecte –l’experiència pràctica i l’anàlisi 
posterior dels beneficis obtinguts- és de gran profit per al conjunt de la comunitat 
universitària catalana, atès que l’ús raonat i justificat de les TIC i, en particular, de les 
eines objecte d’aquest projecte, han d’ajudar de manera important ens els nous dissenys 
curriculars que tenen el seu punt de trobada en l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
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3. Plantejament metodològic del sistema d’avaluació 

 Objectius de l’avaluació 

En primer lloc, ens proposem saber si la utilització de les eines de social software en les 
cinc assignatures que formen part del projecte MQD 3 W, ha produït alguna millora tant 
pel que fa al procés d’aprenentatge dels estudiants, com al procés d’ensenyament dels 
professors. Es perceben millores? Faciliten els processos d’ensenyament / aprenentatge? 
En quin sentit? De quina forma? En quina mesura? 

En segon lloc, ens plantegem si a causa de la utilització d’aquests instruments, s’han 
produït altre mena d’efectes o conseqüències a l’aula que, encara que no tinguin a veure 
directament amb el procés d’aprenentatge i amb els objectius específicament fixats, 
valgui la pena tenir en compte per la seva rellevància. Són els anomenats, efectes 
col·laterals  (Medina, 2006). 

 Plantejament 

En tant que la realitat educativa que estudiem considerem que no és única, ni 
objectivable, ni reproduïble, i que el context en el que té lloc l’experiència d’aprenentatge 
és del tot rellevant per a entendre-la, el plantejament avaluatiu que fem s’apropa més al 
paradigma interpretatiu - constructivista que al positivista (Del Rincón; Arnal; Latorre i 
Sans, 1995, 29). 

És per això que el projecte contempla i analitza el que passa en el sí de cinc 
assignatures, que considerem com a cinc estudis de cas en els que cadascun d’ells té 
unes característiques intrínseques i contextuals prou rellevants com per a ésser tingudes 
en compte a l’hora d’analitzar els resultats de la utilització de les eines de social software. 

Pels motius exposats, l’aproximació que fem és bàsicament qualitativa, ja que intentem 
entendre i interpretar la realitat de cada cas tenint en compte les seves pròpies 
característiques, el context en el què es desenvolupa, les característiques de les 
persones que viuen el procés objecte d’anàlisi, i els objectius específics plantejats. A 
partir d’aquesta anàlisi individual, s’ha arribat a la valoració transversal dels elements més 
rellevants de totes elles. 

Volem anar més enllà de veure, en el sentit de mesurar i comparar, si s’han assolit els 
objectius inicialment plantejats. En aquest sentit, el plantejament avaluatiu que fem és 
més holístic i s’apropa més a la concepció més oberta d’Scriven, com a procés que valora 
tot el que es produeix, i no només allò que havíem previst. 

Com dèiem, l’aproximació a la realitat que fem és qualitativa i la fem de la mà dels seus 
protagonistes, és a dir, des de la perspectiva dels estudiants i dels professors que han 
participat directament en la posada en marxa i el desenvolupament de l’experiència. 

 Sistemes de recollida d’informació 

Amb l’objectiu de mantenir la màxima rigurositat en tot el procés de recollida de la 
informació, un únic membre de l’equip de treball del MQD, la Nati Cabrera, ha estat 
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l’encarregada d’elaborar l’instrument de recollida d’informació, de realitzar totes les 
entrevistes i de fer una primera anàlisi de la informació recollida.  

L’instrument que s’ha utilitzat per a la recollida de la informació ha estat l’entrevista 
individual a professors25 (PRA i consultors, per a la UOC) i estudiants de cadascuna de 
les assignatures que formen part d’aquest projecte. 

Atesa la naturalesa diversa de cadascuna de les assignatures i els diferents usos de les 
eines de social software que es volien analitzar, i amb l’objectiu d’obtenir el màxim 
d’informació per a la realització de l’avaluació de l’experiència, es va optar per utilitzar la 
modalitat d’entrevista no estructurada però dirigida (Del Rincón; Arnal; Latorre i Sans, 
1995, 310). 

D’una banda, pel que fa a l’estructura, s’han identificat els elements principals de 
l’entrevista sobre el quals es volia aprofundir, atenent als objectius del projecte, però 
l’esquema de preguntes i la seva seqüència no s’ha preestablert de forma tancada. 

D’altra banda, pel que fa al rol de l’entrevistadora, aquesta ha anat adaptant lliurament 
la forma i l’ordre de les preguntes per tal de tenir en compte la realitat diversa de 
cadascun dels casos analitzats i per mantenir un cert estil col·loquial i espontani que 
facilités la conversa i el tractament dels elements diversos i característics de cada cas. 

Les entrevistes s’han realitzat per telèfon, han estat enregistrades en àudio26 per tal de 
facilitar l’anàlisi en profunditat del contingut, i han tingut una durada aproximada d’entre 
15 i 25 minuts. 

 Professors/ 
minuts 

Estudiants/ 
minuts Totals 

Teoria Psicoanalítica 2 / 37’ 5 / 72’ 7 / 109’ 

Contextos educatius basats en 
l’ús de les TIC 2 / 48’ 3 / 31’ 5 / 79’ 

Multimèdia i Comunicació 2 / 36’ 2 / 21’ 4 / 57’ 

Noves tecnologies d’informació 
i comunicació en educació 2 / 37’ 1 / 12’ 3 / 49’ 

Informàtica aplicada a 
l’educació 1 / 24’ 1 / 11’ 2 / 35’ 

Totals  9 / 182’ 12 / 147’ 21 / 329’ 

 

El moment escollit per fer les entrevistes ha estat l’immediatament posterior al tancament 
del curs acadèmic, és a dir, durant el mes de juliol, i en aquells casos en què per 
impossibilitats d’agenda no ha estat possible, s’ha realitzat durant el mes de setembre. 
Les raons per les quals s’ha escollit aquest moment, és perquè, d’una banda, s’ha valorat 
la importància de què hagués finalitzat tot el procés i, per tant, de disposar de tots 
elements susceptibles d’anàlisi, i, d’altra banda, la proximitat en el temps ha permès no 
perdre informació rellevant que, si no es recull de forma immediata i sistemàtica, 
s’acostuma a perdre. 

                                                      
25 Vegeu annex 1: Guió entrevistes 
26 Vegeu annex 2: CD amb l’enregistrament de les 21 entrevistes realitzades 
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4. Descripció dels àmbits objecte d’anàlisi 

Malgrat el plantejament de l’avaluació vol contemplar qualsevol efecte rellevant de 
l’experiència, s’han identificat alguns elements, concretament vuit, sobre els què s’ha 
volgut fer una valoració específica, per a cada cas i de forma transversal. Vegem-los: 

 Acompliment dels objectius i efectes col·laterals 

A banda dels objectius generals del projecte, s’ha analitzat, per a cadascuna de les 
assignatures que han participat, el grau en el que s’han complert els objectius específics 
que es volien aconseguir amb la utilització d’una o diverses eines de social software. 

A la vegada, s’han recollit aquells altres aspectes que es poden considerar conseqüència 
de la utilització d’aquestes eines, però que no estaven previstos inicialment.  

 Rendiment dels estudiants 

Per tal de poder valorar la utilització d’aquestes eines com a recursos que promouen la 
millora docent, es va decidir considerar el rendiment dels estudiants com un dels 
indicadors possibles i clars d’aquesta millora, malgrat la millora del rendiment no fos un 
objectiu específic de les assignatures que es volgués assolir amb la utilització de les 
eines de social software. 

 Satisfacció dels estudiants i dels professors 

En el mateix sentit que hem descrit a l’apartat anterior, rendiment dels estudiants, es va 
considerar un segon indicador possible i clar de la millora docent: l’augment de la 
satisfacció amb l’assignatura i/o amb l’activitat concreta, però en aquest cas, no només 
dels mateixos estudiants i sinó també del/s professor/s. 

 Interacció entre els estudiants i amb el/s professor/s 

Atesos l’origen i la naturalesa de les eines de social software, es va creure convenient 
analitzar especialment els aspectes relatius a la interacció que es produeixen en un 
entorn d’aprenentatge, és a dir, essent utilitzades amb una finalitat docent. En aquest 
sentit, es volia mesurar el grau d’interacció entre els agents implicats: estudiants amb 
estudiants i estudiants amb professor. 

 Aspectes metodològics 

Com ja hem explicat, la utilització de les eines de social software es proposa 
exclusivament amb finalitats educatives. És per aquest motiu, pel qual prenen especial 
rellevància els aspectes metodològics en la nostra anàlisi. Ens interessa saber 
especialment si el professor ha de fer plantejaments metodològics diferents provocats per 
la utilització d’una eina nova, o si aquests sempre van vinculats a d’altres aspectes, com 
ara l’estratègia que es vol promoure, l’activitat que es planteja, o els objectius 
d’aprenentatge que es proposen. 
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 Suport als estudiants 

Malgrat els estudiants que han participat en el projecte són, en general, usuaris habituals 
de les TIC, atesa la novetat que la utilització de les eines de social software podien 
suposar per alguns d’ells, s’ha volgut analitzar en profunditat l’acompanyament que han 
necessitat per a la realització de les activitats proposades, fos de la naturalesa que fos 
(metodològic, en relació al contingut, tecnològic, etc.). Tanmateix, a la vista de la tipologia 
d’activitats que han plantejat els professors amb la utilització d’aquestes eines, que són, 
en general, activitats marcadament diferents a les que estan habituats els estudiants, 
calia posar especial èmfasi en la identificació de les necessitats de suport requerit pels 
mateixos. 

 Aspectes tecnològics 

Si bé és cert que aquest projecte no es planteja com una via per a l’anàlisi dels aspectes 
tecnològics de les eines de social software, no és menys cert que alguns d’aquests 
aspectes afecten a l’hora de valorar l’experiència com a èxit o fracàs, amb els matisos 
que siguin necessaris. En aquest sentit, no s’han definit els aspectes tecnològics que es 
volien analitzar a priori, sinó que s’han recollit els aspectes que els mateixos usuaris han 
destacat a posteriori, tant en sentit positiu com en sentit negatiu. 

 Rol i càrrega docent 

Com ja hem dit, en aquest projecte ens interessava analitzar el procés d’aprenentatge, 
però també el d’ensenyament. Per això, s’ha posat especial atenció en aprofundir en les 
repercussions en el rol, o els diferents rols, del docent en relació a l’activitat o les 
activitats que han fet ús de les eines de social software, i també en la càrrega de treball 
que li ha suposat el desenvolupament de la seva tasca. 

 Altres 

En coherència amb el plantejament de l’avaluació, s’ha volgut deixar una porta oberta a 
totes aquelles qüestions que, encara que no s’hagin previst a priori, en opinió dels 
usuaris, professors i estudiants, siguin aspectes rellevants en la utilització del social 
software per a usos educatius. 
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5. Anàlisi dels resultats 

 
Les cinc assignatures analitzades i els professors i estudiants que han participat en les 
entrevistes realitzades són els que recollim a la taula següent: 
 
 

 Professor Consultor Estudiants 

Teoria Psicoanalítica 
(UOC) 

Manuel 
Armayones Pablo Rivarola 

(A) Gemma Collmalivern Piella 
(B) Rogelio González Campo 
(C) Maria Sanguino Alegria 
(D) Montserrat Guàrdia Trill 
(E) Lourdes Castells Gasulla 

Contextos educatius 
basats en l’ús de les TIC 
(UOC) 

Lourdes 
Guàrdia Marcelo Maina 

(F) Juan Vicente Izquierdo Soriano  
(G) María Melero Leal 
(H) David Mariño Vieites  

Multimèdia i 
Comunicació (UOC) Montse Guitert Antoni Morante (I) José A. Serrano Romero 

(J) Juan Costa Tur 
Noves tecnologies 
d’informació i 
comunicació en 
educació (UOC) 

Albert Sangrà Manel Aguirre (K) M Àngels Izquierdo Mora 

Informàtica aplicada a 
l’educació (URV) Josep Holgado - (L) Marc Sampé Compte 

 

En el cas de la UOC, atesa la seva estructura docent, han estat entrevistats tant els professors 
responsables de l’assignatura com els consultors de les mateixes. En el cas de la URV, només 
s’ha entrevistat un professor que és qui dissenya i imparteix l’assignatura. 

Pel que fa als estudiants, hem identificat cadascun d’ells amb una lletra per tal de facilitar el 
seguiment de les seves aportacions en l’anàlisi de resultats per assignatura que fem en 
l’apartat següent. 

 Per assignatura 

Per tal de facilitar l’anàlisi del contingut de les entrevistes, hem elaborat un quadre de resultats 
per a cadascuna de les assignatures analitzades. 

El quadre l’hem estructurat de tal forma que han quedat recollides les opinions de cadascun 
dels agents entrevistats (professors, consultors i estudiants) en relació a cadascun dels 
aspectes que volíem avaluar, i afegint un apartat final de valoració transversal de cada aspecte 
avaluat. 
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Teoria Psicoanalítica - 2006-07/2 

 
PROFESSOR CONSULTOR ESTUDIANTS VALORACIÓ 

Objectius i 
efectes 
col·laterals 

Experimentar si el 
bloc aportava 
alguna cosa nova 
en relació al debat. 

Millorar l’activitat i 
que visualment fos 
més atractiva. No 
es va poder 
aconseguir perquè 
no es veien les 
pintures 
directament al bloc, 
sinó que hi vam 
haver de posar 
links. 

(C) L’objectiu de 
l’activitat era fer un 
redescobriment de la 
psicoanàlisi. 

Sembla que 
professor i 
consultor no 
comparteixen 
clarament un 
mateix objectiu. En 
qualsevol cas, cap 
dels estudiants 
entrevistats tenia 
consciència de que 
la utilització del 
blog s’estava 
posant a prova. 

(A) L’activitat ajuda a 
reforçar els 
conceptes que s’han 
après i a comprovar 
que s’han assolit els 
coneixements. 
(B) L’activitat no era 
senzilla però servia 
per eixamplar l’horitzó 
dels temes de 
l’assignatura. 
(C) És una molt bona 
proposta d’activitat 
com a síntesi de 
l’assignatura. 
(D) Et quedes amb la 
sensació de no saber 
si les intervencions 
són correctes o no. 

Rendiment 

Experiència 
satisfactòria, però 
sense augment del 
rendiment respecte 
al semestre 
anterior. 
Una de les causes 
de l’alt rendiment 
és que els 
estudiants que 
segueixen l’activitat 
són especialment 
sensibles a 
l’assignatura. 

Les persones que 
han participat han 
tingut un millor 
rendiment perquè 
l’eina ha ajudat a 
un seguiment actiu 
(la idea de temps 
real d’un blog és 
útil). 

(E) L’activitat aporta 
una visió diferent 
(molt pràctica) del 
què s’havia fet a 
l’assignatura que 
també és important. 

Quatre estudiants 
coincideixen a 
creure que el seu 
rendiment ha 
millorat, ja que 
l’activitat reforça els 
conceptes de 
l’assignatura i 
alhora aporta una 
visió diferent. 
El consultor també 
creu que el 
rendiment ha 
millorat. 
En tot cas parlen 
de l’activitat, però 
no de l’ús del blog. 
Un dels alumnes 
apunta a la idea de 
què la sensació és 
de no saber si les 
reflexions 
aportades són 
correctes. 
El PRA no pensa 
que el bon 
rendiment sigui 
per l’activitat en 
concret sinó per la 
bona predisposició 
dels estudiants que 
hi han participat. 

(A) La idea és bona, 
però pel fet de ser al 
final de semestre, no 
dóna gaire temps a 
participar. 
(B) L’activitat ha estat 
motivadora, sense 
l’angoixa per 
l’avaluació. 
(C) Satisfacció molt 
alta després de 
l’activitat. 
La satisfacció és alta.  

Satisfacció 

Alt grau de 
satisfacció en els 
estudiants que han 
participat. 
S’ha de tenir en 
compte que els 
estudiants que hi 
participen tenen un 
especial interès i 
sensibilitat en 
l’assignatura. 

Els alumnes que 
han participat estan 
satisfets. 

(D) El fet que es faci 
servir el blog 
enriqueix i no és 
dissuasiu. 

Professor, 
consultor i 
estudiants 
coincideixen a 
afirmar que el grau 
de satisfacció ha 
estat alt. Dos 
estudiants, a més, 
concreten la seva 
satisfacció en el fet 
de fer servir l’eina 
blog en particular, 
donat que els ha 
resultat enriquidor. 
Un altre estudiant, 
tot i considerar 
bona l’activitat 
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(E) El grau de 
satisfacció és molt alt, 
tot i no haver-hi pogut 
participar molt. La 
proposta de fer servir 
l’eina blog és molt 
interessant. 

proposada, hagués 
estat més satisfet si 
no s’hagués fet al 
final del curs.  

(A) La participació 
activa va ser baixa 
perquè: 
 L’activitat es feia a 

final de curs. 
 No era obligatòria 

(avaluable) la 
participació. 

(B) La participació va 
ser baixa perquè: 
 No era avaluable i 

això fa que només 
participin els molt 
interessants en la 
matèria. 

 L’activitat es 
proposava en un 
moment poc actiu 
del semestre 
(final). 

 Exigeix dedicar-hi 
temps. 

(C) La participació va 
ser bastant bona i de 
molt nivell. Millor si és 
una activitat no 
avaluable perquè el 
debat és més ric. 
(D) La participació no 
va ser gaire alta, però 
no per l’eina nova 
sinó perquè: 
 L’activitat es fa al 

final de 
l’assignatura. 

 No és obligatori. 
 Tenim por a 

intervenir publicant 
opinions poc 
encertades. 

Interacció 

Menys participació 
que en semestres 
anteriors perquè: 
 L’eina no aporta 
molt a l’activitat. 

 L’eina és poc 
usable. 

 L’activitat no era 
avaluable  

 Hem comès 
l’error d’intentar 
replicar el debat 
en un blog, en 
comptes de 
buscar allò propi 
del blog. 

Com a professor 
tens menys 
informació del 
seguiment i la 
participació que en 
el fòrum, però tot i 
així s’ha pogut 
produir 
“autoexclusió”. 

Menys participació 
que en semestres 
anteriors perquè: 
 L’eina és poc 
usable i atractiva 
(no permet 
mostrar 
imatges). 

 L’activitat no era 
avaluable. 

 L’activitat es feia 
en un període 
poc actiu. 

 

(E) Hi havia poca 
participació perquè 
l’activitat no era 
avaluable i es feia al 
final de l’assignatura. 

Tots els 
entrevistats, a 
excepció d’un 
alumne, 
coincideixen a 
valorar el grau 
d’interacció com a 
baix i a definir que 
un dels motius de 
la baixa 
participació ha 
estat que l’activitat 
no era avaluable. 
Un dels alumnes 
valora positivament 
el grau de 
participació tenint 
en compte el bon 
nivell de les 
intervencions i creu 
que el fet que no 
sigui avaluable ha 
afavorit la qualitat 
del debat que ha 
estat ric. 
PRA i consultor 
apunten un altre 
motiu de la baixa 
participació: l’eina 
és poc usable i 
atractiva. Motiu 
que cap dels 
alumnes esmenta. 
Els estudiants i el 
consultor 
coincideixen en 
considerar que un 
altre dels motius és 
el moment en què 
es proposa 
l’activitat (final de 
curs). 
El PRA destaca la 
poca informació 
referent al 
seguiment que 
aporta l’eina 
(comparada amb el 
fòrum) i apunta la 
possibilitat 
d’”autoexclusió” 
que un dels 
alumnes també 
esmenta. Per una 
altra banda, aporta 
la possibilitat 
d’haver errat 
intentant replicar 
un debat en un 
blog. 
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Aspectes 
metodològics 

S’ha mantingut la 
mateixa 
metodologia que en 
semestres 
anteriors. 

Metodologia molt 
similar a semestres 
anteriors, però amb 
una moderació de 
l’activitat una mica 
més dinàmica. 

 PRA i consultor 
afirmen haver 
mantingut la 
metodologia. Tot i 
que el consultor 
apunta que s’ha fet 
una moderació una 
mica més 
dinàmica. 

(A) No va ser 
necessari suport de 
l’eina. El consultor va 
donar bon suport als 
continguts de 
l’activitat. 
(B) Seria desitjable 
tenir més suport pel 
què fa a la matèria, 
però també està bé 
que la gent participi 
de forma espontània. 
(C) El consultor 
participa a inici i final 
de l’activitat i va 
deixar fluir el debat. 
(D) Es necessitaria 
una mica més de 
suport sobre el 
contingut de l’activitat 
(millors coneixements 
teòrics), no sobre 
l’eina. 

Suport als 
estudiants 

No s’ha necessitat. 
Els participants no 
han tingut 
problemes. 

Similar al de l’aula 
sense blog. 

(E) El consultor va fer 
una presentació de 
l’activitat. No és 
necessari suport 
específic per usar 
l’eina. 

Els estudiants, 
PRA i consultor 
coincideixen a 
comentar que no 
s’ha necessitat un 
suport específic 
per l’eina. 
Dos dels estudiants 
apunten la 
necessitat d’un 
suport pel que fa al 
contingut de 
l’activitat. Els altres 
tres creuen 
suficient el suport 
als continguts fet 
pel consultor. 

(A) L’eina no ha 
donat problemes, és 
senzilla. 
(B) L’eina no ha 
donat problemes. Té 
les seves limitacions. 
Valoraria una activitat 
similar però 
presencial per a 
poder debatre i 
resoldre dubtes al 
moment. 
(C) Sense problemes 
tecnològics. 
(D) És una eina 
senzilla, amb alguna 
pregunta al fòrum és 
suficient. 

Aspectes 
tecnològics 

La usabilitat de 
l’eina no és bona, 
poc intuïtiva, 
menys que altres 
eines de blog que 
hi ha al mercat 
actual. 
No mostra dades 
de participació 
(estudiants que 
llegeixen entrades). 

Eina poc usable. 
S’havia d’editar 
cada entrada 
diverses vegades 
perquè tingués 
l’aspecte desitjat.  

(E) Sense problemes 
tecnològics. 

Els alumnes no 
han tingut 
problemes d’ús de 
l’eina. Un d’ells 
apunta les 
limitacions que té. 
PRA i consultor 
comenten que 
l’eina és poc 
usable. El PRA 
destaca que és poc 
intuïtiva i no mostra 
dades de 
seguiment i el 
consultor subratlla 
la dificultat d’edició 
per a crear 
entrades i que és 
poc visual. 

Rol i càrrega 
docent 

El rol és similar. El 
blog no permet un 
seguiment de la 
participació. 
Amb l’eina actual, 
augmenta la 
càrrega del docent 
(poc usable). 

Es manté el mateix 
rol i la càrrega de 
treball augmenta 
però no gaire. 

 PRA i consultor 
opinen que es 
manté el rol del 
docent i que la 
càrrega de treball 
augmenta degut a 
la poca usabilitat 
de l’eina. 
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Altres 

El blog pot tenir 
uns usos diferents 
dels que té el 
debat. 

Es podria tornar a 
fer servir l’eina, si 
s’aconsegueix 
millorar l’usabilitat i 
que sigui més 
visual (al tractar-se 
d’art, és important). 

Valoració molt 
positiva de 
l’assignatura i del 
consultor per part de 
tots els entrevistats. 
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Contextos educatius basats en l’ús de les TIC - 2006-07/2 

 
PROFESSOR CONSULTOR ESTUDIANTS VALORACIÓ 

(F) Es va presentar 
com un entorn 
col·laboratiu per a 
compartir material. És 
una bona idea, però 
no ha funcionat del 
tot perquè hi ha hagut 
poca participació. 
(G) L’activitat no va 
acomplir els objectius 
que es pretenien, 
perquè no hi va haver 
implicació. 

Objectius i 
efectes 
col·laterals 

1. Posar a prova 
l’eina per veure 
si fomentava i 
millorava el 
treball 
col·laboratiu. 

2. Repassar 
conceptes 
teòrics bàsics, 
atesa la diversa 
procedència 
dels estudiants. 

Construir un 
document formal 
de forma 
col·laborativa. 
Fer servir el fòrum 
per debatre i 
acordar temes i el 
wiki per plasmar els 
resultats en forma 
de document. 

(H) La funció que es 
pretenia per al wiki no 
s’ha acomplert, ja que 
no hi ha hagut molta 
participació ni 
seguiment. 

Tots coincideixen a 
identificar com a 
objectiu la millora 
del treball 
col·laboratiu. Els 
estudiants 
entrevistats són 
crítics en relació a 
l’aconseguiment 
del mateix, atesa la 
baixa participació. 

(F) Compartir és 
interessant per 
aprendre i el wiki 
ajuda al treball 
col·laboratiu fàcil. 
(G) El contingut a 
compartir eren 
conceptes previs, per 
tant no s’avança en 
coneixement, però sí 
s’aprèn una eina 
nova. 

Rendiment 

La percepció és 
que el rendiment 
augmenta, però es 
fa difícil comparar 
perquè no hi havia 
molts estudiants en 
semestres 
anteriors. 

No està clar que el 
wiki hagi pogut 
influir d’alguna 
manera en el 
rendiment del 
estudiants. No hi 
ha elements que 
permetin fer 
aquesta valoració. 

(H) No he participat. 

PRA i consultor 
manifesten no 
tenir dades que 
els permetin 
assegurar que el 
rendiment hagi 
augmentat. El 
PRA té la sensació 
que sí. 
Els dos estudiants 
que han participat 
fan una valoració 
positiva del seu 
rendiment, valorant 
aprendre una nova 
eina. 

(F) Fer servir noves 
eines és interessant i 
motivador. 
(G) L’ús de l’eina és 
molt motivador 
perquè et fan valorar 
la construcció en 
grups. 

Satisfacció 

Alguns estudiants 
han manifestat 
estar satisfets amb 
l’experiència, tot i 
que requereix un 
esforç. 

No s’han rebut 
comentaris 
concrets dels 
alumnes pel què fa 
a la seva 
satisfacció en l’ús 
de l’eina. 

(H) No he participat. 

Els dos estudiants 
que han participat, 
estan satisfets per 
fer servir noves 
eines. 
El PRA ha rebut 
alguns missatges 
de satisfacció dels 
estudiants. 
El consultor no té 
dades en aquest 
sentit. 

Interacció 

No es pretenia que 
l’eina wiki s’usés 
com a espai de 
comunicació, per 
això es va mantenir 
l’espai debat.  
L’eina wiki era un 
complement per 
poder construir un 
material 
col·laborativament. 
El fet que l’activitat 
amb l’eina no tingui 
molt protagonisme 
en l’avaluació podia  

La participació ha 
estat baixa en 
relació amb la 
participació als 
fòrums. Els motius 
poden ser: 
 L’activitat no era 

avaluable. 
 L’entorn de l’eina 

no era molt 
amigable. 

 Requereix un 
esforç extra a 
l’hora de 

(F) La participació va 
ser baixa (jo vaig 
participar-hi molt 
perquè compartir 
coneixements ajuda a 
aprendre). 
Els motius de baixa 
participació poden 
ser: 
 Més càrrega de 

feina. 
 És una eina nova 

que s’ha 
d’aprendre a 
utilitzar. 

Els entrevistats 
coincideixen a 
valorar la 
participació com a 
baixa. Un dels 
motius que apunten 
tots és el fet que 
no fos avaluable. 
Altres motius que 
s’apunten: és una 
eina nova (2 
estudiants, 
consultor), suposa 
una major càrrega 
de feina (2 
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 La poca 
importància en 
l’avaluació. 

(G) La participació va 
ser baixa (5-6 
persones). Els motius 
poden ser: 
 Reticències a 

eines noves 
(facilitat per fer 
servir fòrum). 

L’ús del wiki no era 
avaluable (el del 
fòrum sí). Si ho 
hagués estat, la 
participació hagués 
augmentat. 

fer disminuir la 
participació (vam 
decidir que 
s’avalués). 

participar. 
 És una eina 

nova. 

(H) La participació ha 
estat alta al fòrum 
(moderat i reconduït 
pel consultor), però 
baixa al wiki 
(sensació de què 
estava oblidat). Jo no 
he participat perquè: 
 Per falta de temps 

només participava 
en les activitats 
avaluables. 

 Requeria llegir 
amb calma el 
tutorial per fer 
servir l’eina (falta 
de temps). 

estudiants, 
consultor). 
El PRA apunta el 
fet que no es 
pretenia fomentar 
la participació 
amb el wiki (es va 
mantenir el fòrum). 

Aspectes 
metodològics 

S’ha mantingut un 
debat transversal 
per tota 
l’assignatura i s’ha 
creat un espai wiki 
per abocar la 
informació resultant 
del debat 
(conclusions) en un 
document elaborat 
pels propis 
estudiants.  

La metodologia no 
ha variat 
substancialment. 

 En opinió del 
professors, la 
utilització del wiki 
no ha suposat cap 
replantejament 
metodològic de 
l’assignatura, 
només canvis en la 
plasmació del 
treball. 

(F) Hi havia una 
introducció a l’eina 
que va ser suficient. 

(G) El consultor ja va 
proporcionar una 
informació 
introductòria suficient. 
Jo ja era usuària de 
wiki. 

Suport als 
estudiants 

Els estudiants no 
han necessitat cap 
suport específic. 

En general, els 
estudiants no han 
sol·licitat cap suport 
específic. 

(H) No he participat. 

PRA i consultor no 
han rebut 
sol·licituds de 
suport . 
Els estudiants 
consideren el 
suport rebut com 
a suficient. 
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(F) És una eina fàcil i 
útil, però molt bàsica i 
poc atractiva 
visualment. 
(G) La usabilitat és 
bona i no ha donat 
problemes. Aspectes 

tecnològics 

És una eina 
senzilla en ús i 
també en 
funcionalitats. Per a 
la funció que es 
plantejava a 
l’assignatura és 
suficient, però 
necessitaria 
millorar per altres 
possibles usos. 

És una eina poc 
amigable i que 
requereix fer servir 
codi per a la seva 
edició. Existeixen 
actualment eines 
molt més 
atractives. 
Seria bo que 
tingués un sistema 
d’avís per a les 
modificacions que 
es vagin fent. 

(H) Vaig fer un intent 
ràpid de participació, 
però no ho vaig 
aconseguir.  
El “concepte” es 
coneix però per 
treballar dins grups 
grans és “lent”. 

Malgrat no hi acord 
sobre si la usabilitat 
de l’eina és o no 
adequada, els 
entrevistats 
coincideixen a 
valorar la 
necessitat de 
millores en les 
funcionalitats i 
alguns en fer-la 
més atractiva 

Rol i càrrega 
docent 

El rol no ha variat. 
La càrrega docent 
ha augmentat per 
la necessitat de 
crear pàgines 
introductòries i 
aconseguir que els 
estudiants 
aboquessin la 
informació del 
debat al wiki per 
obtenir un producte 
final. 

La càrrega docent 
augmenta molt. 
El rol varia en el 
sentit de 
construcció del wiki 
i, durant l’activitat, 
motivant la 
dinàmica i fent el 
seguiment. 

 PRA i consultor 
consideren que la 
càrrega docent 
augmenta molt ja 
que s’han de crear 
pàgines al wiki, 
motivar als 
estudiants i fer 
seguiment del 
document. El rol 
no varia. 

--- 
(G) Per tal de 
potenciar-ne l’ús no 
s’hauria de deixar 
l’activitat tan lliure. Altres 

La valoració 
general és positiva 
i s’està repetint 
l’experiència 
aquest semestre. 

L’eina és molt 
interessant i 
s’integra molt bé en 
el context 
d’adquisició de 
competències.  
S’hauria de revisar 
l’eina i aconseguir 
un wiki més 
multimèdia. 

(H) Pot ser una eina 
interessant, però per 
a grups més petits. 
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Multimèdia i Comunicació - 2006-07/2 

 
PROFESSOR CONSULTOR ESTUDIANTS VALORACIÓ 

(I) El wiki havia de 
facilitar la feina per 
compartir idees en el 
treball col·laboratiu i 
ha estat molt útil. 

Objectius i 
efectes 
col·laterals 

Wiki: facilitar la 
construcció del 
coneixement amb 
la creació d’un 
projecte de forma 
col·laborativa. 
Blog: reflexionar 
sobre la 
col·laboració en 
xarxa mitjançant un 
diari grupal. 

Blog: eina per 
compartir idees o 
problemes que 
poguessin tenir els 
estudiants durant la 
realització del 
treball en grup. 
S’ha aconseguit 
tenir un registre de 
la feina que 
s’anava fent, però 
hi ha hagut poca 
participació dels 
estudiants en blogs 
d’altres grups. 

(J) L’objectiu de 
facilitar el treball 
col·laboratiu s’ha 
assolit. 

El consultor ha 
trobat a faltar una 
major participació 
dels estudiants en 
el bloc d’altres 
grups. 
La valoració dels 2 
estudiants és 
positiva pel que fa 
a l’assoliment dels 
objectius. 

(I) Augmenta el 
rendiment perquè 
millora el temps de 
realització de la tasca 
i, a més, s’adquireix 
el coneixement de 
l’eina en sí mateixa. Rendiment 

Wiki: l’eina ha 
facilitat la tasca 
dels estudiants 
però segurament el 
rendiment final no 
ha variat. 
Blog: ha estat un 
valor afegit per 
compartir les seves 
experiències de 
treball en grup, 
desvinculat de la 
tasca acadèmica. 

Els resultats han 
estat similars als de 
semestres 
anteriors. 

(J) El rendiment és 
més alt perquè ajuda 
a compartir 
informació i fer un 
treball conjunt 
(projecte de grup). 

PRA i consultor 
no consideren 
que el rendiment 
s’hagi vist afectat 
per l’ús de les 
noves eines. 
Els estudiants sí 
tenen la sensació 
que el seu 
rendiment ha 
estat més alt, 
donat que les eines 
faciliten la feina. 

(I) La satisfacció 
augmenta molt amb 
l’ús de l’eina. S’hauria 
de fer servir sempre 
per al treball 
col·laboratiu. Satisfacció 

No hi ha constància 
de què la 
satisfacció dels 
alumnes hagi 
augmentat 
significativament. 

Els estudiants que 
han participat han 
manifestat la seva 
satisfacció, però 
també són els 
estudiants que 
funcionen millor en 
general (l’ús era 
voluntari). 

(J) La satisfacció és 
alta perquè l’eina és 
molt útil, combinada 
amb l’àrea de fitxers. 

Els estudiants es 
manifesten molt 
satisfets amb l’ús 
de les eines, 
perquè la 
consideren molt útil 
per al treball 
col·laboratiu. 
 

(I) L’eina facilita molt 
la interacció, tant 
entre els companys, 
com amb el consultor. 

Interacció 

El grau d’interacció 
ha estat similar al 
de semestres 
anteriors en què ja 
es treballava en 
grup. 
Cal tenir present 
que el blog era un 
element més a tenir 
en compte a 
l’avaluació i en el 
cas del wiki 
s’avaluava tant el 
procés com el 
treball final 
construït. 

L’ús de l’eina era 
voluntari i l’han triat 
8 dels 12 grups. 
S’ha fet servir com 
una eina més 
d’interacció entre 
els membres del 
grup. No ha servit 
per interactuar uns 
grups amb els 
altres perquè no hi 
havia un accés fàcil 
als blogs dels altres 
grups des de l’aula. 
La comunicació al 
fòrum baixava 
durant el període 
de treball en grup. 
L’activitat amb el 
blog servir per 
millorar la 
qualificació i això 
ha pogut afavorir la 
participació. 

(J) La interacció ha 
estat bona entre els 
membres del grup, 
però baixa a nivell 
intergrupal, ja que 
l’eina no facilita 
l’accés als espais de 
la resta de grups. 

El grau 
d’interacció es 
valora com a alt, 
entre els 
membres dels 
grups de treball 
(l’han fet servir 8 
dels 12 grups), 
però l’eina no ha 
facilitat la 
interacció entre 
els diferents 
grups (possible 
millora: facilitar 
l’accés als espais 
de la resta de 
grups). El PRA 
creu que el grau 
d’interacció és 
similar a semestres 
anteriors. 
PRA i consultor 
creuen que el fet 
que s’avalués 
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l’activitat 
afavoreix la 
participació.  

Aspectes 
metodològics 

No hi ha 
modificacions 
substancials. 

No hi ha 
modificacions 
substancials. 

 No hi ha 
modificacions 
substancials. 

(I) Es va necessitat 
una introducció a 
l’eina i després 
algunes indicacions 
per editar (codi), però 
és molt senzill 
d’aprendre. 

Suport als 
estudiants 

Abans de fer servir 
l’eina cal fer una 
explicació del seu 
funcionament, que 
s’ha fet. A més, els 
consultors estaven 
formats prèviament 
en l’ús de les eines. 
Durant el curs, el 
suport que han 
demanat els 
alumnes ha estat 
molt puntual. 

Els estudiants no 
han necessitat un 
suport específic 
(eren estudiants 
d’enginyeria 
informàtica, i estan 
acostumats). 

(J) No s’ha necessitat 
suport, no ha calgut. 

Els estudiants 
consideren el 
suport rebut 
(introducció a 
l’eina) com a 
suficient. El 
consultor no ha 
rebut demandes de 
més suport. 
El PRA apunta la 
necessitat de fer 
una introducció a 
l’eina i que els 
consultors estiguin 
formats en el seu 
ús. 

(I) L’eina és poc 
usable. Dificultat per 
creació de taules, poc 
visual. Però és molt 
pràctica per compartir 
informació. 

Aspectes 
tecnològics 

Wiki: ha de millorar 
la seva usabilitat 
(versions, ajuda, ...) 
i cal un calendari 
per al grup i, en 
general, facilitar 
eines de 
col·laboració. 
Blog: s’ha 
aprofundit poc en 
l’ús, però presenta 
dificultats per 
afegir-hi enllaços. 

Durant els primers 
15 dies van haver-
hi alguns 
problemes tècnics. 
Seria necessari 
que es pogués 
accedir de manera 
senzilla als blogs 
de la resta de 
grups. 

(J) L’eina no és molt 
usable (poc intuïtiva, 
poc còmode). 

Els estudiants i el 
PRA opinen que el 
wiki és poc usable 
(dificultats d’edició, 
poc intuïtiu). 
Propostes de 
millora:  
Wiki: facilitar eines 
de col·laboració, 
edició i gestió de 
versions. 
Blog: facilitat per 
accedir als blogs 
de la resta de 
grups, edició 
d’enllaços. 

Rol i càrrega 
docent 

El rol del docent no 
ha variat perquè ja 
es treballava el 
treball col·laboratiu. 
La diferència ha 
estat que ha calgut 
fer una presentació 
de les eines. 
La càrrega docent 
tampoc ha variat 
gaire donat que els 
consultors ja 
estaven formats en 

El rol no ha variat 
gaire perquè ja es 
feia molt seguiment 
del treball en grup. 
La càrrega de 
treball ha 
augmentat una 
mica, però no és 
remarcable. 

 Càrrega docent i 
rol no han variat 
substancialment, 
perquè no s’ha 
modificat el 
plantejament de 
l’assignatura. 
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les eines i el 
plantejament de 
l’activitat grupal era 
el mateix. 

Altres 

L’ús del wiki era 
voluntari i s’ha 
detectat que els 
estudiants 
d’informàtica no 
l’han fet servir per 
la dificultat amb 
una nova eina. Per 
tant, es dedueix la 
necessitat d’una 
formació prèvia en 
l’eina. 

Estaria bé poder 
controlar qui llegeix 
els continguts dels 
blog i poder fer-ne 
un seguiment. 
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Noves tecnologies d’informació i comunicació en educació - 2006-07/2 

 
PROFESSOR CONSULTOR ESTUDIANTS VALORACIÓ 

Objectius i 
efectes 
col·laterals 

L’objectiu era fer 
una autoavaluació 
per a prendre 
consciència de 
l’aprenentatge. 
S’ha assolit 
l’objectiu. 

L’objectiu de 
l’activitat era que 
els alumnes 
reflexionessin per 
escrit sobre el 
paper de les TIC en 
educació (i ho 
fessin públic) i 
veure si hi havia 
diferències amb 
l’ús del bloc. 

(K) L’objectiu era 
analitzar el què 
anaves aprenent a 
l’assignatura i s’ha 
aconseguit. 

En general, la 
valoració de 
l’assoliment de 
l’objectiu que es 
pretenia amb l’ús 
del bloc és positiu. 

Rendiment 

La reflexió de 
l’estudiant li serveix 
per a tenir més 
consciència dels 
seus progressos. El 
que dóna resultats 
és l’estratègia 
d’autoavaluació en 
sí, no tant l’eina 
que s’usa, que es 
podria canviar per 
una altra. 

No s’han comparat 
les qualificacions, 
encara. 
Els del blog han 
hagut de fer un 
esforç més per 
usar l’eina, però 
també s’emporten 
un aprenentatge 
més (la pròpia 
eina). 

(K) El rendiment 
augmenta perquè 
aprens més analitzant 
tot el què has fet en 
el moment en què ho 
has de plasmar i 
reflexionar sobre la 
seva utilitat. 

L’estudiant apunta 
que el rendiment 
augmenta amb 
l’activitat 
proposada, fet que 
comenta també el 
PRA (no és l’eina la 
que fa augmentar 
el rendiment, sinó 
la pròpia activitat). 
El consultor afegeix 
la idea de l’eina 
com a 
aprenentatge 
afegit. 

Satisfacció 

El grau de 
satisfacció dels 
estudiants és molt 
alt, però no ha 
variat 
significativament 
respecte d’altres 
semestres. 
Fer servir l’eina 
blog no ha fet 
augmentar la 
satisfacció, però 
tampoc l’ha 
disminuït. 

Els estudiants 
valoren 
positivament 
aprendre l’ús d’una 
nova eina (el blog), 
però potser la 
satisfacció general 
del curs no ha 
variat gaire, ni 
s’observen 
diferències amb els 
grups que no han 
fet servir el blog. 

(K) Per una part la 
satisfacció augmenta 
al ser conscient de tot 
el què vas aprenent i 
per una altra banda 
tens una mica de 
neguit per saber si ho 
estàs fent bé. 

PRA i consultor 
no han observat 
diferències en la 
satisfacció dels 
estudiants (en 
general). 
L’alumne manifesta 
satisfacció amb 
l’activitat, però 
també cert neguit. 

Interacció 

El grau d’interacció 
s’ha mantingut 
respecte de 
semestres 
anteriors, perquè ja 
era una activitat 
molt interactiva. 
Probablement no 
s’hagués fet servit 
tant l’eina si no fos 
avaluable. 

No hi ha hagut més 
interacció al blog 
que als fòrums, 
però jo tampoc he 
fet servir el blog per 
interactuar, ni he 
fomentat el seu ús 
en aquest sentit. 
Potser sí que els 
alumnes tenen més 
reticències a opinar 
de l’autoavaluació 
d’un company al 
fòrum que no al 
blog, que no fa la 
sensació d’estar 
tan lligat a la 
universitat. 

(K) La interacció ha 
estat alta perquè era 
una activitat 
obligatòria i això és 
positiu perquè 
compartir les 
reflexions és 
enriquidor i veure el 
què fan els altres 
t’orienta i t’ajuda a 
ubicar-te. 

El grau 
d’interacció s’ha 
mantingut 
respecte de 
semestres anteriors 
(PRA i consultor). 
Un dels motius de 
l’alta participació 
pot ser el fet que és 
una activitat 
avaluable 
(estudiant, PRA). 
El consultor apunta 
la possibilitat que 
els alumnes tinguin 
més reticències a 
opinar al fòrum que 
en un blog. 

Aspectes 
metodològics 

La metodologia no 
ha variat. 

Pel fet de fer servir 
el blog, estàs 
donant més 
rellevància a 

 La metodologia 
no ha variat 
substancialment 
(no s’ha volgut 
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l’activitat 
d’autoavaluació, 
però la metodologia 
no ha variat gaire 
perquè no s’ha 
fomentat la 
interacció, cosa 
que podria haver 
comportat un 
increment 
important de la 
participació. 

fomentar més la 
interacció). 

Suport als 
estudiants 

Els estudiants no 
han demanat cap 
suport. 

El suport per a 
l’activitat ha estat el 
mateix que pels 
grups que no feien 
servir blog. Els 
estudiants no han 
sol·licitat un suport 
específic per fer 
servir l’eina. 

(K) El suport ha estat 
suficient. 

No ha calgut cap 
suport específic 
per a l’ús de l’eina. 

Aspectes 
tecnològics 

A l’inici van haver-
hi problemes 
tècnics, però 
després es val 
resoldre. 

Al principi costa 
una mica fer servir 
l’eina. S’hagués 
pogut disminuir la 
càrrega de feina 
per a aprendre’n 
l’ús aportant una 
petita guia. 

(K) A l’inici va costar 
una mica, però 
després no va donar 
cap problema. És una 
eina senzilla i intuïtiva 
i més visual i estètic 
que el fòrum (malgrat 
el fòrum és més àgil). 

PRA, consultor i 
estudiant van tenir 
alguns problemes 
per començar a 
fer ús de l’eina. 
Proposta de 
millora: aportar una 
guia de l’eina 
(consultor). 

Rol i càrrega 
docent 

En línies generals, 
el rol del consultor 
no ha variat. 
La càrrega docent 
por haver 
augmentat (haver 
d’estar plenament 
al cas del què es 
va publicant) però 
també pot disminuir 
(l’autoavaluació pot 
ajudar-lo a fer la 
seva avaluació). 

El rol no ha variat i 
la càrrega docent 
tampoc perquè 
com a consultor no 
he intervingut 
directament en els 
blogs. 

 El rol no ha variat 
i la càrrega 
docent tampoc 
perquè el consultor 
no ha intervingut al 
blog. 

Altres 

  Proposaria el 
blog com a eina 
d’ús voluntari per 
a tots els 
estudiants que hi 
volguessin anar 
publicant la seva 
autoavaluació. 

 Hipòtesi del 
consultor: potser 
la gent té més 
reticències a 
l’hora d’opinar 
sobre 
l’autoavaluació 
en el correu que 
en un blog, en el 
que “surts” de la 
universitat. 
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Informàtica aplicada a l’educació - 2006-07/2 

 
PROFESSOR CONSULTOR ESTUDIANTS VALORACIÓ 

Objectius i 
efectes 
col·laterals 

El coneixement de 
les eines blog, wiki 
i webquest forma 
part dels objectius 
de l’assignatura. 
Per tant, aquests 
objectius s’han 
complert. 

 (L) L’objectiu de les 
activitats proposades 
era ajudar a millorar 
la qualitat de 
l’educació amb les 
eines tecnològiques. 

L’objectiu principal 
del professor era el 
coneixement dels 
usos docents de 
les eines per part 
dels estudiants, 
com a contingut de 
l’assignatura. 

Rendiment 

Wiki: fa 
l’aprenentatge més 
dinàmic i 
col·laboratiu. 
Blog: aconseguir 
que hi hagi més 
reflexió individual 
(recensió i opinió). 
Webquest: eina 
facilitadora de la 
recerca. 
El curs passat no 
es va fer servir el 
wiki i s’ha detectat 
que el fet d’haver 
d’intervenir en un 
wiki ha fet  
augmentar la 
participació en les 
reflexions. 

 (L) Blog: molt bo a 
nivell de rendiment 
(és el que vam 
treballar més). 
Wiki: una mica menys 
que el blog perquè no 
queden totes les 
opinions (només en 
l’històric que molta 
gent no sap fer 
servir). 
Webquest: molt 
interessant i bona 
eina per a poder 
aplicar en la professió 
de docent amb els 
alumnes. 

L’estudiant valora 
com a positiu 
l’impacte que ha 
tingut en el seu 
rendiment l’ús de 
les eines (una mica 
menys el blog 
perquè no es 
poden consultar 
fàcilment totes les 
opinions). El 
professor també 
valora positivament 
aquest impacte, 
fent distinció entre 
les 3 eines. 

Satisfacció 

La satisfacció 
sempre ha estat 
positiva i es manté, 
ja que s’han 
mantingut les 
estratègies. 

 (L) La satisfacció és 
molt bona. El fet 
d’haver d’usar 
aquestes eines no és 
dissuasiu, sinó al 
contrari, és 
motivador. 

La satisfacció és 
alta, donat que les 
eines es 
consideren un 
element motivador, 
no dissuasiu. 

Interacció 

La interacció és 
molt més alta, 
donat que en els 
espais virtuals tots 
els estudiants es 
veuen obligats (o 
motivats) a 
participar (cosa que 
no passa 
presencialment) i 
l’activitat era 
avaluable. 

 (L) Millora la 
interacció ja que a 
classe 
(presencialment) de 
vegades no participes 
per motius de 
vergonya. Les eines 
ajuden a 
complementar la 
presencialitat, en 
particular el wiki, 
perquè el blog és 
més d’opinió 
personal. 
La participació és 
més alta si l’activitat 
és avaluable. 

Estudiant i 
professor 
coincideixen a 
opinar que la 
interacció millora 
amb l’ús de les 
eines proposades i 
apunten els motius 
següents: 
 En espais 

virtuals tots els 
estudiants 
poden participar 
amb més 
facilitat que a 
l’aula. 

 Les activitats 
eren avaluables. 

Aspectes 
metodològics 

Ajuda a generar 
més reflexió, 
col·laboració i a 
compartir els 
coneixements. 

  xxxxxxxxxxxxx 

Suport als 
estudiants 

Els estudiants no 
han necessitat cap 
suport especial. 

 (L) Es va tenir molt 
suport per part del 
professor i les eines 

El suport donat pel 
professor és valorat 
com a suficient. 
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eren fàcils de fer 
servir. 

Les eines són 
senzilles. 

Aspectes 
tecnològics 

Wequest: va donar 
problemes en els 
casos en què no 
estava instal·lat a 
les màquines. 
La proposta és 
tenir sempre 
preparada alguna 
activitat no lligada 
directament a la 
tecnologia, per si hi 
ha problemes 
tècnics. 

 (L) Les eines eren 
senzilles d’utilitzar. 
El blog i el webquest 
eren bastant 
atractius, el wiki no 
ho era tant. 

 Webquest: va 
donar alguns 
problemes 
(professor). 

 Blog / Webquest 
més atractius 
que el wiki 
(estudiant). 

Rol i càrrega 
docent 

El rol del docent 
canvia de 
transmissor de 
coneixements a 
facilitador de 
l’aprenentatge. El 
professor també 
aprèn de l’alumne. 
Augmenta la 
càrrega docent ja 
que s’ha de fer un 
seguiment 
exhaustiu de totes 
les intervencions. 

  Els canvis de rol 
docent identificats 
pel professor són 
els propis dels 
canvis 
experimentats en el 
canvi d’entorn del 
presencial al 
virtual. 

Altres     
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 Valoració transversal dels resultats 

Objectius i efectes 
col·laterals 

Els objectius plantejats en les assignatures estan tots relacionats amb: 
 

1. la millora del procés de construcció de coneixement a través del 
treball col·laboratiu o de la reflexió individual 

2. la millora de la integració dels elements d’una activitat i de la  
visualització dels mateixos. 

 
El grau de consecució dels objectius varia en cadascun dels casos (vegeu 
l’apartat: Resultats per assignatures). No obstant això, podríem afirmar, amb 
caràcter general, que el primer objectiu s’assoleix parcial o totalment en tots 
els casos. 
 
En canvi, el segon no s’aconsegueix en aquells casos en els quals els 
aspectes d’imatge i multimèdia eren decisius alhora de percebre un canvi 
qualitatiu, com era el cas de l’assignatura Teoria Psicoanalítica. Val a dir, que 
les eines concretes utilitzades no han estat les més avançades que hi ha 
actualment en el mercat en aquests aspectes. 
 
Com a efecte col·lateral principal, detectem la satisfacció dels estudiants pel 
fet d’haver après a utilitzar una o diverses eines de social software que no 
coneixien o que no havien utilitzat mai en un entorn d’aprenentatge. 

 
 

Rendiment 

En totes les assignatures, els estudiants manifesten una major percepció de 
rendiment, malgrat en algun cas, aquest augment del rendiment es justifica 
perquè han après a utilitzar una eina que no coneixien, i no tant perquè hagin 
pogut aprofundir més en els continguts de l’assignatura.. 
 
En canvi, els professors no tenen clar que hagi augmentat el rendiment com a 
conseqüència de la utilització de l’eina. De fet, la majoria no disposa de dades 
suficients o adequades per a comparar els resultats i poder extreure 
conclusions. 
Cal fer especial esment al cas de la URV, en el que el contingut de 
l’assignatura i el mitjà per aprendre’l coincidien substancialment, ja que el 
plantejament de l’assignatura era el de proporcionar coneixements específics 
en relació als usos docents de les eines de social software. En aquest cas, la 
percepció de rendiment per part d’estudiant i professor ha estat clarament 
elevat. 

 

Satisfacció 

Els estudiants s’han mostrat clarament satisfets amb la utilització de les eines, 
alguns perquè els ha facilitat la feina que havien de fer i uns altres perquè 
creuen interessant treballar amb eines que hi ha a Internet i que no coneixen. 
D’alguna forma, manifesten que és una de les coses que esperen trobar a la 
UOC, eines acords amb l’evolució de la xarxa. 
 
En canvi, els professors creuen que la utilització de les eines no ha afectat al 
grau de satisfacció dels estudiants de forma significativa. Va la dir, que les 
assignatures objecte d’aquest estudi ja comptàvem totes elles amb un alt 
índex de satisfacció, raó per la qual és més difícil identificar canvis. 

 
 



MQD 3W: Informe d’avaluació del projecte 

18/06/2010  42 de 57 

Interacció 

La interacció produïda per l’ús de les eines ha estat valorada de forma 
clarament desigual. Identificarem alguns dels aspectes més rellevants: 
 

1. En els casos en què l’eina s’ha aplicat com a “substitutiu” total o 
parcial del fòrum, no s’ha experimentat cap canvi en la interacció (ni 
ha augmentat ni disminuït). 

2. En molts casos, l’eina s’ha utilitzat amb el reforç del fòrum (a la 
vegada) i, per tant, no ha estat possible valorar la interacció 
comunicativa. 

3. Pel que fa a la quantitat d’intervencions, en general la valoració 
d’estudiants i professors sobre les raons per les quals s’ha participat 
poc o molt tenen més a veure amb aspectes externs a l’eina (si 
l‘activitat és obligatòria o no, si està al final de semestre, etc.) que 
amb l’eina mateixa. 

4. En alguns casos molt concrets, el fet d’haver d’aprendre com fer 
servir l’eina ha estat un element dissuasiu per a participar perquè fa 
perdre temps als estudiants. 

5. Només en el cas de la URV s’ha valorat l’augment de  la interacció 
produïda per la utilització de l’eina en relació a la interacció de les 
classes presencials.  

 
 

Aspectes metodològics 

 
En general, els professors no creuen que hagin canviat l’enfocament 
metodològic de les assignatures pel fet d’utilitzar una eina de social software. 
De fet, de la informació analitzada es desprèn que l’èxit o no de l’activitat o de 
l’assignatura té més a veure amb l’enfocament metodològic de l’assignatura i, 
concretament, en l’acció del docent (consultor), que amb les eines de social 
software. 
 
Es detecta, però, un element sobre el que sí que sembla que hi ha hagut 
incidència i que cal tenir en compte: la motivació. En opinió dels docents i 
dels mateixos estudiants, la utilització d’aquestes eines pot ser motivadora per 
dues raons principals: 
 

1. Perquè promou l’aprenentatge de l’ús d’eines noves i actuals 
2. Perquè facilita la construcció col·laborativa en el sentit de la 

visualització dels resultats, l’agilitat de l’actualització, etc. 
3. Perquè aquestes eines tenen una presencia més enllà de l’aula i, per 

tant, poden donar “ales” al que es produeix  a l’aula (augmentant la 
seva qualitat, etc.) fora de les “parets” de l’aula. 

 
 

Suport als estudiants 
Les eines utilitzades han estat prou senzilles en l’ús i les orientacions dels 
professors suficients, de tal forma que no ha calgut cap mena de suport 
especial durant l’activitat. 

 
 

Aspectes tecnològics 

No s’han produït incidències remarcables des del punt de vista tecnològic. A 
l’inici de semestre van haver-hi algunes incidències que es van resoldre amb 
rapidesa i no van afectar la dinàmica de les assignatures. 
 
Malgrat tot, tant estudiants com professors manifesten la necessitat de 
comptar amb eines més atractives, usables i actuals, ja que un dels valors 
que té per estudiants i professors és el coneixement de les mateixes eines i 
les possibilitats que donen de visualització, elements multimèdia, etc. 
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Rol i càrrega docent 

Les valoracions dels professors en relació a la càrrega són similars: 
s’experimenta un augment de feina derivat del fet de que és la primera 
vegada que fan servir l’eina i, primer l’han de conèixer, i segon, han de 
preparar les instruccions que han de donar als estudiants per a la realització 
de l’assignatura. 
No creuen, en general que la càrrega en relació a la seva acció docent canviï 
gaire, ni tampoc el rol que tenen. 
L’únic cas en el que el professor manifesta canvis en el rol és el de la URV, i 
més derivats de la comparació entre el rol del professor en entorns 
presencials i virtuals, que de les especificitats derivades de les mateixes 
eines.  
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 Descripció de l’assignatura 

 
Nom de 
l’assignatura 

 Teoria psicoanalítica 

Responsable: Manuel Armayones 

Consultor: Pablo Rivarola  

Crèdits / hores 6 Nombre d’estudiants Entre 30 i 40 

Eina que s’utilitza Bloc  / U-Blocs de la UOC 

Enunciat de l’ús 
educatiu 

El bloc com eina per a la psicoanàlisi en les obres d’art 

 

 Descripció de l’experiència 

 
Descripció i 
plantejament de 
l’assignatura 

 
L'Assignatura de Teoria Psicoanalítica és una assignatura optativa de perfil clínic que 
s'emmarca a l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Llicenciatura 
de Psicologia. 
 
Quan el psicòleg comença a desenvolupar la seva tasca professional pot trobar-se 
davant de la dificultat d'integrar coneixements adquirits en les assignatures troncals i 
obligatòries tan de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic com de la 
d'Avaluació Psicològica, Psicopatologia i Tècniques d'intervenció i tractament, entre 
d'altres. 
 
Per a ajudar a l'estudiant a integrar aquests coneixements dispersos a nivell acadèmic, 
però integrats en el camp aplicat, s'ha dissenyat l'assignatura de Teoria Psicoanalítica , 
amb l'ànim d'afavorir aquesta integració a través de la utilització del mètode del cas com 
eina metodològica. 
 
L’experiència concreta amb el bloc a l’assignatura es centrarà en la part d’interpretació 
psicoanalítica d’obres d’art, donat que aquest tipus de continguts difícilment es poden 
esposar  i treballar sense les facilitats que ens ofereixen eines com els blogs. 
 

Descripció de l’ús 
educatiu 

  
S’utilitzarà un bloc únic integrat a l’aula virtual, on el consultor inclourà les imatges 
artístiques a interpretar. Els estudiants, individualment, introduiran els seus comentaris 
oferint la seva propia visió i interpretació de l’obra.  
 
L’activitat tindrà una duració de 3 setmanes, i es tractarà una obra per setmana, la qual 
cosa ens dóna un total de 3 obres per a tota l’assignatura. L’activitat no formarà part de 
l’avaluació del curs. 
 
Per altra part, el blog es podrà utilitzar per a incloure recursos diversos sobre la 
interpretació psicoanalítica de en l’art, tals com articles, links, bibliografia... 
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Objectius que es 
persegueixen amb 
l’ús i justificació  

Aprofitar les possibilitats que ofereix el bloc per a aconseguir una òptima integració i 
estructuració de tos els elements de l’activitat (imatge, interacció entre els estudiants, 
recursos...) que doni lloc a una millor experiència d’aprenentatge. La hipòtesi de treball 
es que el bloc pot facilitar més aquesta integració que les eines i estructura actual del 
campus. 

 

 

 

Avaluació de 
l’experiència 

L’avaluació de la l’experiència es realitzarà a través d’un qüestionari i l’obtenció de les 
dades de satisfacció de l’enquesta institucional de la UOC.  

Les característiques de l’avaluació seran les següents: 

 

a) es farà una comparació de mostres independents entre alumnes de 
l’assignatura Teoria Psicoanalítica que van realitzar l’activitats a l’espai debat 
vs. Alumnes que hagin fet l’activitat amb BLOG. 

b) Es mantenen controlades les variables: tipus d’activitat, contingut de l’activitat, 
moment temporal de l’avaluació, consultor de fa l’activitat i tots els espais i 
recursos de l’aula a disposició dels alumnes llevat qué a la situació 
experimental s’incorporar l’ús del blog, tipus d’enquesta,  tipus de dades 
solicitades sobre satisfacció sol·licitades a l’institució , tipus d’aplicació de 
l’enquesta (virtual a bústia personal) i explotació de dades. 

c) L’enquesta s’ha confeccionat per ser aplicada a través de l’eina NET-QUEST 

d) El contingut de l’enquesta fa referència a: 

 

0.- pregunta sobre participació, o no, a l’activitat (pregunta filtre) 

1.- satisfacció global amb la realització de l’activitat proposada. 

2.- satisfacció amb la metodologia per desenvolupar l’activitat.  

3.-satisfacció amb el treball del consultor.  

4.-satisfacció sobre el fet de què aquets tipus d’activitat ajudin a integrar 
coneixements teòrics de l’assignatura.  

5.-satisfacció amb l’espai a on s’ha desenvolupat l’activitat (debat en control, blog 
en experimental). 

6.- pregunta oberta sobre propostes de millora per desenvolupar aquest tipus 
d’activitat. 

 

Es farà una explotació percentual de les dades, una comparació dels resultats entre 
el grups i un informe final sobre l’efecte que ha pogut tenir l’inclusió del Blog com a 
espai de treball. Així mateix es presentaran les nostres conclusions sobre aquesta 
experiència i una discusió sobre les limitacions dels resultats obtinguts. 

 

Producte final 
esperat i 
possibilitats de 
reutiització 

Un bloc amb 3 entrades, cadascuna d’elles contenint la imatge de l’obra d’art a 
interpretar i els comentaris realitzats tant per estudiants com pel consultor. Apart, els 
recursos que es puguin integrar dins del bloc. 
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Funcionalitats 
necessàries de 
l’eina 

BLOC: 
Esencials 
Espai que permeti introduir entrades, fer comentaris...  

Espai amb eines d’edició bàsiques (estils bàsics, adjunció de fitxers i imatges, links...) 

Possibilitat de crear diversos pàgines dins el mateix bloc  

Possibilitat de crear categories i links 

 
U-BLOCS (bloc de la UOC) compleix les funcionalitats 

 

Implicacions 
tecnològiques 

Espais d’accés privat 

Integració d’un bloc a l’aula 
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 Descriptors de l’assignatura 

 
Nom de 
l’assignatura 

 Informàtica aplicada a l’educació 

Responsable:  Josep Holgado García 

Consultor:  

Crèdits / hores 4,5 crèdits Nombre d’estudiants 20 

Eina que s’utilitza Bloc (blogger, blocat), wiki (Moodle URV),  webquest (exelearning) 

Enunciat de 
l’experiència 

Utilització de blocs, wikis i webquest amb la finalitat de que els alumnes els emprin per 
integrar-los als principis d’aprenentatge constructivista utilitzant la metodologia de 
l’ensenyament per projectes i la infrastructura de la WWW per desenvolupar el 
currículum. 
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 Descripció de l’experiència 

Descripció i 
plantejament de 
l’assignatura 

 
Actualment vivim en una societat on els canvis tecnològics estan a l’ordre del dia. Els 
alumnes estan sensibilitzats pel món de les noves tecnologies. 
Aquest valor intrínsec de la incorporació de les noves tecnologies de la informació se 
centra en la capacitat d’afavorir aprenentatges concrets, possibilitar el desenvolupament 
d’estratègies de pensament i construir, al mateix temps, aprenentatges significatius que 
possibilitin la capacitat d’interacció entre les persones. 
La utilització de les diferents tecnologies de la informació possibilita l’adquisició, el 
processament, l’emmagatzematge i la difusió de la informació; i, d’aquesta manera, es 
podran formar persones que es puguin adaptar als nous reptes socials. 
Les noves tecnologies faciliten els canvis a l’aula , el treball en grup, el tractament de la 
informació, la presa de decisions, el treball multidisciplinari, individual i autònom; 
promouen la creativitat, l’activitat i la reflexió de l’alumne. Són eines que potencien 
l’ampliació i l’adquisició de coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals.  
La tecnologia de la informació s’ha d’utilitzar com a eix interdisciplinari tenint en compte 
la seva bipolaritat de treball intel•lectual i de comunicació amb la idea que aquestes 
noves tecnologies formin part del treball quotidià del centre educatiu, que no siguin una 
novetat, sinó un conjunt d’eines aplicades a l’experiència de l’alumne.  
El fet que els alumnes tinguin al seu abast diferents situacions, ambients i contextos 
d’aprenentatge fa que interaccionin més socialment " aprenent a aprendre ", i que 
realitzin pràctiques comunicatives comprenent i fent-se comprendre. 
Quan utilitzem la informàtica en els processos educatius hem de portar a terme un 
model d’ensenyament aprenentatge funcional (amb continguts útils i aplicables), 
significatiu (contextualitzable dins l’estructuració del coneixement) i interactiu (l’alumne 
intervé activament en el procés d’aprenentatge). 
 
Objectius: 
1. Conèixer diferents aproximacions teòriques a la informàtica aplicada a l’educació. 
2. Reflexionar sobre teories i models de la utilització de la informàtica educativa i la seva 
implicació al currículum. 
3. Comprendre la importància de la informàtica educativa en el procés d'ensenyament-
aprenentatge. 
4. Aplicar els continguts adquirits a la pràctica docent o professional. 
5. Ajudar l’alumne a viure la informàtica aplicada a l'educació des d'una triple vessant: 
d’estudi, com a futur docent i amb una actitud investigadora. 
6. Conèixer i ser capaç d’utilitzar la informàtica i els seus recursos didàctics amb criteris 
metodològics ben fonamentats, desenvolupant la capacitat de seleccionar, utilitzar, 
dissenyar i produir material informàtic per a l’ensenyament. 
7. Fomentar hàbits d’investigació, d’observació, de reflexió i d’autoavaluació, que 
permetin aprofundir en el coneixement i aprendre a aprendre. 
8. Conèixer totes les fonts d’informació possibles relacionades amb la informàtica 
aplicada a l’educació. 
9. Desenvolupar treballs d’equip amb una actitud solidària, activa i participativa. 
 

Descripció de l’ús 
educatiu 

 
Cada alumne crearà el seu propi bloc i durant el desenvolupament de l’assignatura 
l’anirà omplint amb reflexions sobre diferents apartats del temari i activitats realitzades 
(sortides, visió de vídeos, reflexions de lectures, ...). Cada alumne afegirà al seu bloc 
qualsevol informació que considerin adient i rellevant per augmentar el coneixement de 
l’assignatura. 
 
S’utilitzarà el wiki com a entorn web dinàmic i col·laboratiu per redactar documents, 
estimular l’aprenentatge reflexiu dels alumnes, avaluar les contribucions personals 
individuals i cooperatives i facilitar l’augment d’eficiència del treball i de l’aprenenatge. 
Els alumnes utilitzaran el wiki per fer un glossari i recopilar definicions sobre els termes 
que es considerin pertinents i els puguin ajudar a aprofundir sobre diferents conceptes 
de l’assignatura. 
Utilitzaran també el wiki per redactar de manera col·laborativa un document de 
competencies bàsiques en TIC per a alumnes de l’ensenyament de Pedagogia. 
 
El webquest s’utilitzarà per fer una recerca d’informació a internet, per analitzar-la i 
extreure la que interessi, per treballar en grup i prendre decisions de manera col·lectiva, 
per escriure informes i per aprendre més sobre el programari lliure. 
 



MQD 3W: Informe d’avaluació del projecte 

18/06/2010  50 de 57 

Objectius que es 
persegueixen amb 
l’ús i justificació  

 

El bloc s’utilitzarà com a eina per a la construcció de coneixement per a l’aprenentatge, 
com a diari personal o base de dades de gestió del coneixement de l’alumne. 

 

Utilitzant l’eina del wiki es pretén que l’alumne pugui analitzar, investigar, col·laborar, 
compartir, construir i generar coneixement a partir del que ja coneix. 

 

Amb la utilització del webquest es pretén aconseguir un aprenentatge més actiu i 
col·laboratiu per part dels alumnes utilitzant la recerca d’informació que ofereix internet. 

 

Avaluació de 
l’experiència 

 

L’avaluació de la l’experiència es realitzarà a través d’un qüestionari amb preguntes que 
faran referència a: 

 

1.- satisfacció global amb la realització de les activitats proposades 

2.- satisfacció amb la metodologia per desenvolupar les activitats 

3.- satisfacció sobre el fet de què aquest tipus d’activitats ajudin a integrar 
coneixements teòrics de l’assignatura.  

4.- pregunta oberta sobre propostes de millora per desenvolupar aquest tipus 
d’activitat. 

 

Es farà una explotació percentual de les dades i un informe final sobre l’efecte que hagin 
pogut tenir l’inclusió del Blog, del wiki i de la webquest com a espai de treball. Es 
presentaran les conclusions sobre aquesta experiència tenint en compte els resultats 
obtinguts. 

 

Producte final 
esperat i 
possibilitats de 
reutiització 

Realització per part de cada alumne de manera individual d’un bloc. 

Realització per part del grup de treball de la classe de diferents wikis. 

Realització d’una webquest per part de cada petit grup de treball (4 persones). 

Creació d’una webquest per part de cada petit grup de treball (4 persones). 

Funcionalitats 
necessàries de 
l’eina 

 
Bloc 
Espai per compartir coneixement en xarxa, com a discussió de grup i com a diari reflexiu 
personal. 

Wiki 
Eina per ensenyar i aprendre en comunitats obertes d’aprenentatge cooperatiu i reflexiu. 

Webquest 
Aplicació d’una estratègia d’aprenentatge per descobriment en el que els/les alumnes 
desenvolupen una sèrie de tasques utilitzant recursos de la WWW. 

 

Implicacions 
tecnològiques 

Integració dels recursos tecnològics dins del desenvolupament curricular. 

Utilització de diferents eines a l’accés de tothom. 
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 Descriptors de l’assignatura 

 
Nom de 
l’assignatura 

 Contextos educatius basats en l’ús de les TIC 

Responsable: Lourdes Guàrdia 

Consultor: Marcelo Maina 

Crèdits / hores 3 crèdits ECTS Nombre d’estudiants Entre 10 i 20 

Eina que s’utilitza Wiki  (Pmwiki) 

Enunciat de 
l’experiència 

El wiki com a eina per a treballar estudis de casos 

 
 

 Descripció de l’experiència 

 
Descripció i 
plantejament de 
l’assignatura 

 
Es tracta d’una assignatura del Màster en Educació i TIC (e-learning) de la UOC que té 
com a base metodològica el treball amb estudis de casos. 

Aquesta assignatura ofereix als professionals de l'educació i la formació l'oportunitat 
d'adquirir competències específiques en aspectes relacionats amb el disseny d'entorns 
virtuals d'aprenentatge en un sentit ampli. Pel que serà necessari comprendre les 
principals dimensions conceptuals i processos instruccionals que intervenen en la presa 
de decisions, tant d'aspectes educatius, com funcionals i tecnològics que afectin a la 
conceptualització d'un entorn de formació telemàtic.  

L’estudiant pot anar treballant els casos individualment i la pròpia aplicació del cas conté 
un editor que li permet prendre anotacions, comentaris i guardar continguts. 
 

Descripció de l’ús 
educatiu 

  
El wiki s’utilitzarà per a dur a terme les següents activitats  en el primer cas: 
 

- El treball d’activació dels coneixements previs necessaris pel desenvolupament 
del cas. 

- La identificació clara de les problemàtiques i subproblemàtiques que el cas 
planteja. 

 
Respecte la primera activitat, el wiki serà l’espai en que els estudiants compartiran els 
seus coneixements amb l’objectiu de construir un document o producte conjunt que 
reflecteixi tot el know how que és necessari per a abordar definitivament el cas en 
qüestió. Aquest document o resultat final podria ser un glossari o bé un mapa 
conceptual. 
 
En relació a la segona activitat com a producte es demanarà un paràgraf que descrigui 
les problemàtiques identificades i consensuades pel grup. 
 
 
Es tracta de dues activitats individuals amb una duració d’entre  3 o 4 dies cadascuna 
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Objectius que es 
persegueixen amb 
l’ús i justificació  

Facilitar la construcció del coneixement  de manera col·laborativa 

Facilitat l’activació de coneixements previs necessaris per abordar els casos de 
l’assignatura 

 

 

 

Proposta 
d’Avaluació de 
l’experiència 

 

Producte final 
esperat i 
possibilitats de 
reutiització 

Respecte a l’activitat de treball amb els conceptes previs:  Document que inclogui la 
descripció dels coneixements previs a treballar en el cas (glossari o mapa conceptual) 

 

Respecte a l’activitat de reflexió sobre les problemàtiques del cas, un document d’un 
paràgraf de llargada que reculli de manera clara i concisa la problemàtica del cas. 

Funcionalitats 
necessàries de 
l’eina 

L’eina proposada és de software lliure i es diu Pmwiki. 

L’eina es pot fer servir en castellà o en català.  

 
Essencials 
Espai amb eines d’edició bàsiques (estils bàsics, adjunció de fitxers i imatges, links...) 

Espai molt senzill d’utilitzar 

Possibilitat de crear diverses temàtiques dins el mateix espai 

Historial  

Possibilitat d’adjuntar documents integrats en una determinada aportació de l’usuari 

 

Secundàries 
Que permeti la impressió d’un document final en PDF (Pmwiki no ho permet) 

Espai de fitxers compartits (Pmwiki ho permet) 

 

 

Implicacions 
tecnològiques 

Espai d’accés privat (no accessible des de fora del campus, com la resta d’espais propis 
de l’aula). 

El wiki haurà d’implementar-se en un servidor de la UOC i fer un enllaç des de l’aula 
(espai de comunicació) a aquest espai. 

L’administrador del wiki serà el consultor 

Idioma: D’entrada en castellà i estem per acabar de decidir si farem la prova pilot també 
en l’assignatura en català. 

Adreça pmwiki:  www.pmwiki.org 
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 Descriptors de l’assignatura 

 
Nom de 
l’assignatura 

 Multimèdia i Comunicació 

Responsable: Montse Guitert 

Consultor: ?? 

Crèdits / hores 4,5 Nombre d’estudiants Al voltant dels 70 

Eina que s’utilitza Wiki  (Wiki de la UOC) 

Enunciat de 
l’experiència 

El wiki com a eina per a la definició i desenvolupament de projectes 

 

 Descripció de l’experiència 

 
Descripció i 
plantejament de 
l’assignatura 

 
L'assignatura de Multimèdia i Comunicació (des d'ara MIC) és una assignatura de 
caràcter transversal i obligatòria de 4,5 crèdits, específica de la Universitat Oberta de 
Catalunya, i té com a finalitat que poseu en pràctica estratègies d'aprenentatge, de 
treball i d'estudi en un entorn virtual a partir de l'adquisició d'una sèrie d'habilitats 
expressades en termes de competències [1]. 
El desenvolupament de l'assignatura de MiC a partir de competències, que s'inspira en 
els pressupòsits de la Declaració de Bolonya sobre estudis universitaris encaixa en el 
nou paradigma d'educació centrat en l'estudiant. Aquest paradigma posa èmfasi en que 
l'estudiant és el que aprèn, és el centre del procés d'aprenentatge. Així, s'espera que 
com a resultat de l'aprenentatge de l'assignatura assoliu unes competències 
transversals com: la capacitat d'aprendre, de prendre decisions i d'organitzar el temps 
d'estudi virtual; d'estil comunicació virtual i d'analitzar, sintetitzar i gestionar la informació 
digital. 
 
En la societat actual, les competències que es treballaran a MIC són de gran 
importància per el bon seguiment dels estudis a la UOC i, més enllà, en el vostre procés 
de desenvolupament personal i professional. Es per això que MIC centra en l'adquisició 
de competències i habilitats en TIC. 
 
Els estudiants han de desenvolupar un projecte virtual en equip. El tema del projecte es 
tria a partir d’un debat previ en el qual es discuteix sobre diversos temes d’actualitat. 
 
L’assignatura planteja 4 PACs (Activitats d’aprenentatge). En les tres primeres es 
treballa la definició del projecte que els estudiants han de realitzar, abordant tasques 
com la definició del tema, la creació d’un índex, la cerca d’informació disponible sobre el 
tema. La última PAC es refereix a la construcció del projecte. 
 
Finalment, l’ús educatiu s’aplicarà per als estudiants dels estudis d’Informàtica. 
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Descripció de l’ús 
educatiu 

  
El wiki es concep com l’espai de treball en el qual els estudiants treballen el projecte de 
l’assignatura, tant en la seva part de definició (primeres tres PACs) com al 
desenvolupament del projecte en si mateix (4a. PAC). 
 
En aquest sentit, cada grup d’estudiants utilitzarà el seu propi wiki, en el qual crearà 
diversos subespais en que treballar cadascun dels àmbits del projecte de l’assignatura. 
 
L’espai wiki  també és el lloc on el consultor/a pot oferir el seu assessorament grupal, a 
més de representar una eina d’avaluació més per a l’assignatura. 
 
 
Una de les aules del curs utilitzarà aquesta metodologia, mentre que la resta  d’aules 
continuaran amb la metodologia clàssica de l’assignatura, la qual cosa ens permetria 
establir una primera comparativa entre ambdós formes de treballar. 
 
 
 
 

Objectius que es 
persegueixen amb 
l’ús i justificació  

Facilitar la construcció del coneixement  de manera col·laborativa 

Aprendre a treballar en equip en un context virtual 

 

 

Proposta 
d’avaluació de 
l’experiència 

 

Producte final 
esperat i 
possibilitats de 
reutiització 

Un conjunt de wikis que contindran els documents finalitzats amb totes les fases de 
desenvolupament dels mateixos. 

 

 

Funcionalitats 
necessàries de 
l’eina 

WIKI: 
Essencials 
Espai amb eines d’edició bàsiques (estils bàsics, adjunció de fitxers i imatges, links...) 

Espai molt senzill d’utilitzar 

Possibilitat de crear diverses temàtiques dins el mateix espai 

Historial  

Possibilitat d’adjuntar documents integrats en una determinada aportació de l’usuari 

 

Secundàries 
Que permeti la impressió d’un document final en PDF 

Idealment seria interessant que el mateix wiki tingués un espai de discussió associat a 
cada espai del wiki 

 

 

Implicacions 
tecnològiques 

Espai d’accés privat (no accessible des de fora del campus, com la resta d’espais propis 
de l’aula). 

El wiki hauria d’estar integrat en la mateixa aula. 

L’administrador del wiki serà el consultor 

Idioma: ??? 
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 Descriptors de l’assignatura 

 
Nom de 
l’assignatura 

 Noves tecnologies d’informació i comunicació en educació 

Responsable: Albert Sangrà 

Consultor: Manel Aguirre 

Crèdits / hores 4,5 Nombre d’estudiants Al voltant dels 70 

Eina que s’utilitza Bloc  / U-Blocs de la UOC 

Enunciat de 
l’experiència 

El bloc com a diari d’autoavaluació compartida dels estudiants 

 

 Descripció de l’experiència 

 
Descripció i 
plantejament de 
l’assignatura 

 
Actualment el desenvolupament accelerat de les tecnologies de la informació i la 
comunicació i els processos de transformació social que es produeixen en els nostres 
dies plantegen la necessitat  i el repte de redefinir la relació entre tecnologia i educació 
des de concepcions que tinguin en compte l'entramat sociocultural en el que es 
produeixen les situacions mediades d'aprenentatge.  
 
Aquesta assignatura pretén proporcionar bases teòriques per a una aproximació al 
fenomen de la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 
en l'Educació des d'aquest  marc de reflexió. 
 
Des d'una determinada interpretació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, 
s'ofereix un espai per valorar com les TIC poden potenciar el disseny, anàlisi, aplicació i 
avaluació de situacions mediades que promoguin l'aprenentatge significatiu. En aquest 
sentit, l'assignatura se centra en el anàlisis de les situacions mediades d'aprenentatge i 
no tant en l'estudi dels mitjans per ells mateixos. 
 
Apart de l’avaluació realitzada pel consultor de l’assignatura, es posa molt èmfasi en 
l’autoavaluació dels estudiants i l’evolució de la mateixa durant el curs. A partir dels 
diversos treballs i activitats de discussió que els estudiants realitzen durant el curs, 
aquests s’autovaloren, qualitativa i quantitativament.  
  
 

Descripció de l’ús 
educatiu 

  
Cada estudiant utilitzarà el seu propi bloc o part d’ell, mitjançant la creació d’una 
categoria pròpia per l’assignatura dins el bloc. Cada vegada que l’estudiant hagi de 
realitzar una autoavaluació d’una activitat, crearà una entrada en el seu bloc per a 
introduir-la.  El bloc per tant,  recollirà les autoavaluacions que els estudiants van 
realitzant a partir de les diverses activitats que l’assignatura planteja al llarg del curs. Es 
planteja que fins i tot pugui adjuntar-se una gràfica d’excel dins de cada entrada amb 
l’objectiu de visualitzar més fàcilment l’evolució de l’autoavaluació. 
 
L’autoavaluació inclourà una la nota que l’estudiant s’autoatorga així com aspectes més 
qualitatius com reflexions sobre les pròpies perspectives, sistemes concepetuals i 
sistemes procedimentals, així com el rendiment que l’estudiant considera que té. En 
definitiva, l’objectiu és que el bloc esdevingui un mecanisme de síntesi i de 
metacognició, aixó com a una eina d’avaluació pel al professor. 
 
L’activitat serà transversal a tota l’assignatura. 
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Objectius que es 
persegueixen amb 
l’ús i justificació  

Aprofitar les possibilitats d’autoavaluació que ofereix l’estructura del bloc com a eina de 
millora de l’aprenentatge  

S’espera que l’autoavalució continuada i pública provoqui major consciència dels propis 
processos d’aprenentatge i dels canvis que s’esdevinguin. Donat que l’assignatura 
parteix de l’anàlisi, aplicació i avaluació de les TIC en el propi aprenentatge per després 
aplicar-lo a altres situacions, podem formular la hipòtesi que els grups que participaran 
en l’activitat d’autaovaluació continuada (amb bloc i sense bloc) mostran major 
consciència dels propis processos, faran servir explícitament amb més freqüència els 
conceptes treballats en l’anàlisi del seu cas personal i ho faran amb una major 
estructuració argumentada. 

Comptem amb tres grups:  

Grup 1: fa l’activitat d’autoavaluació continuada pública amb els mitjans propis de l’aula i 
les eines de productivitat típiques: excel, correu-electrònic, signatura de correu. 

Grup 2: a més utilitza el diari-bloc 

Grup 3: fa una autoavaluació continuada només amb excel i sense compartir-la. 

Indicadors: pròpia autoqualificació, diferència entre pròpia autoqualificació i qualificació  
final, autoapreciació de canvi conceptual / ampliació de conceptes, autoapreciació de 
canvi procedimental / ampliació de procediments, autoapreciació d’aprenenentatge 
significatiu. Aplicarem l’anàlisi de contingut a les autoavaluacions finals dels alumnes per 
detectar diferències en els conceptes utilitzats.  

 

Decidirem més endavant si comptem amb recursos per analitzar l’estructuració de les 
argumenacions en relació a la pròpia autoavaluació final. 

 

 

 

Avaluació de 
l’experiència 

Nota: en el seu moment caldrà indicar la proposta de comparació entre l’assignatura en 
format ‘estàndard’ i en format ‘bloc’, amb els indicadors avaluats, instruments utilitzats... 

Producte final 
esperat i 
possibilitats de 
reutiització 

Un bloc per estudiant amb un conjunt d’entrades amb aspectes quantitatius i quantitatius 
sobre la seva autoavaluació. 

 

Funcionalitats 
necessàries de 
l’eina 

BLOC: 
Essencials 
Espai que permeti introduir entrades, fer comentaris...  

Espai amb eines d’edició bàsiques (estils bàsics, adjunció de fitxers i imatges, links...) 

Possibilitat de crear diversos pàgines dins el mateix bloc  

Possibilitat de crear categories i links 

 
U-BLOCS (Bloc de la UOC) compleix les funcionalitats 
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Implicacions 
tecnològiques 

S’utilitzarien els propis blocs dels estudiants (no accessibles des de fora del campus, 
com la resta d’espais propis de l’aula). 

En aquest cas seria important que l’aula incorporés un link que obrís una nova finestra 
amb el llistat de blocs dels estudiants. La recomanació seria que cada estudiant creés 
una categoria dins el seu bloc amb el nom de l’assignatura, espai en el qual treballarien 
aquesta autoavaluació. Què et sembla la proposta, Manel? 
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