
OBJECTIUS  TASQUES CONTINGUTS INICI TERMINI JUSTIFICACIÓ 

CALENDARI 
RESPON-

SABLE 

JUSTIFICACIÓ 

RESPONSABLE 
MATERIALS I 

EINES 
COMENTARIS 

Potenciar 

el treball 

en equip 

en el 

procés 

d’aprenent

atge dels 

continguts 

de l’assig- 

natura 

Potenciació 

del treball 

en equip 

Actituds 

acordades:  

Compromís, 

transparència, 

comunicació 

fluïda, 

sinceritat, 

dedicació i 

constància, 

regularitat, 

respecte, ajuda 

als companys i 

companyes, 

paciència i 

tolerància, 

respecte. 

Intercanvi 

eficient 

d’informació en 

el grup 

19/10/2013 11/01/2013 Tasca 

transversal, 

comença i 

finalitza amb 

el treball en 

equip. 

Especial 

èmfasi en la 

Fase 2. 

Carme És una part 

molt important 

de 

l'assignatura.  

Haurem d'anar 

en compte  

amb la manera  

d’expressar  les 

nostres 

intervencions 

al debat: 

Claredat, 

respecte 

Tenir sempre 

presents les 

actituds posant 

èmfasi en 

l'ajuda als 

companys 

“Treball en 

equip en 

entorn 

virtuals: 

desenvolupam

ent 

metodològic” 

“@ctitud 

digit@l” 

“Orientacions 

sobre els 

debats 

virtuals” 

Blog: autora 

individual del 

funciona-ment 

de grup 



Reforçar el 

treball en 

equip 

Potenciació 

dels 

recursos 

virtuals i del 

programari 

Programari per 

al treball en 

equip 

Recursos 

virtuals per al 

treball en equip 

19/10/2012 11/01/2013 Tasca 

transversal: 

comença i 

finalitza amb 

el treball en 

equip. 

Especial 

èmfasi en la 

Fase 2. 

Laia Coneixement 

relativament 

ampli de 

programari 

d’Internet, així 

com capacitat 

per a adquirir-

ne de nou i 

impulsar-ne el 

seu ús a la 

resta del grup. 

“Treball en 

equip en 

entorns 

virtuals: 

desenvolupam

ent 

metodològic" 

“Guia d’eines 

ofimàtiques” 

Blog: Autora o 

coautora dels 

recursos 

virtuals i 

programari 

per al treball 

en equip 

Adquirir 

habilitats 

d’estructur

ació i 

presentaci

ó de la 

informació 

digital 

Gestió de 

fitxers 
Estructura de 

les carpetes 

Nomenclatura 

dels arxius 

19/10/2012 11/01/2013 Tasca 

transversal: 

comença i 

finalitza amb 

el treball en 

equip. 

Irene Sóc la 

responsable de 

la planificació i 

està en la 

mateixa línia de 

treball 

“Treball en 

equip en 

entorn 

virtuals: 

desenvolupam

ent 

metodològic” 

 



Iniciar el 

disseny i la 

planificació 

d’un 

projecte 

virtual  

Planificació 

del projecte 
Objectius i 

continguts a 

treballar 

Justificació del 

calendari de 

treball 

Justificació del 

responsable de 

cada tasca 

24/10/2012 5/11/2012 Marge 

suficient per a 

imprevistos i 

aclariments. 

Irene No tinc molta 

experiència 

justificant 

calendaris ni 

informació 

però esperi 

poder fer 

correctament 

“El projecte 

digital en 

equip” 

 

Potenciar 

la 

planificació 

del treball 

en un 

entorn 

virtual 

Creació 

d’un blog 

de grup 

Diari de treball 

per a seguir la 

revisió i 

l’avaluació del 

projecte. 

Reflexió i crítica: 

presa de 

decisions. 

30/10/2012 30/12/2012 Aquesta tasca 

es durà a 

terme durant 

les fases 2 i 3. 

A partir de la 

fase 4, la 

gestió del blog 

formarà part 

de la tasca 

d’avaluació 

amb una altra 

per-sona 

responsable. 

Laia Manca 

d’experiència 

en la creació de 

Blogs, però 

traça amb les 

noves 

tecnologies. 

Capacitat 

d’organització. 

“L’expressió 

social a la 

xarxa global: 

Web 2.0” 

Blog de l’equip 

de treball 

 

 



Cercar i 

seleccionar 

informació 

a la xarxa 

Cerca 

d’informaci

ó a la xarxa 

Criteris de cerca 

i selecció 

 

Compartir les 

cerques a través 

del gestor 

bibliogràfic 

Zotero 

1/11/2012 14/11/2012 És informació 

base per bastir 

el contingut 

del bloc, i per 

tant, s’ha de 

tenir al 

principi del 

projecte 

Fina Tinc una certa 

experiència a 

buscar 

informació 

sobre llibres o 

qüestions 

literàries per 

interès 

particular 

“Procés de 

cerca i 

localització de 

la informació 

per Internet” 

 

Gestor 

bibliogràfic 

Zotero 

Hauré 

d’esforçar-me 

i superar els 

meus 

problemes 

amb el Zotero  

Adquirir 

habilitats 

d’estructur

ació i 

presentaci

ó de la 

informació 

digital 

Creació 

d’una wiki 
Estructura del 

projecte 

Coherència en 

l’estructuració 

14/11/2012 19/11/2012 El temps és 

just, però 

suficient. Per a 

dur correcta-

ment les 

tasques 

anteriors. s’ha 

de fer aquesta 

temporització. 

Carme És la primera 

vegada que tinc 

accés a una 

wiki, a part del 

diccionari.  

Tot un repte, 

tinc empenta; 

sé que hauré 

de posar molt 

de  temps i 

tenir molta 

paciència amb 

els temes nous. 

“La wiki com a 

suport del 

treball 

col·laboratiu" 

Caldrà 

elaborar una 

estructura, 

índex o guió 

provisional i 

modificar-lo 

entre totes  en 

una pàgina  

que he creat a 

la wiki.       



Adquirir 

habilitats 

d’anàlisi i 

tractament 

de la 

informació 

digital 

Tractament 

de la 

informació 

Criteris de 

selecció i 

validesa 

Revisió del tema 

del projecte a 

partir de la 

informació 

trobada. 

20/11/2012 7/12/2013 A partir de la 

cerca inicial, 

caldrà fer 

servir 

marcadors 

socials per tal 

d’organitzar i 

sistematitzar 

la cerca 

Fina Són uns criteris 

que aplicaré jo 

a la pràctica, 

però que 

hauran estat 

consensuats 

“Procés de 

cerca i 

localització de 

la informació 

per Internet” 

Haurem de 

fixar uns 

criteris de 

selecció i 

validesa entre 

totes 

Adquirir 

habilitats 

d’elaboraci

ó i 

presentaci

ó de la 

informació 

digital 

Redacció de 

l’esborrany 

del projecte 

 

Informació 

cercada i 

treballada 

Eines 

adequades per 

a la presentació 

de la informació 

de manera clara 

20/11/2012 7/12/2012 Tasca 

transversal, 

comença i 

finalitza amb 

el treball en 

equip. 

Irene Tasca triada 

per la mateixa 

línia de treball 

que les 

anteriors 

“El projecte 

digital en 

equip” 

“Treball en 

equip en 

entorns 

virtuals: 

desenvolupam

ent 

metodològic” 

 

Consolidar 

el treball 

en grup 

Finalització 

del projecte 
Redacció 

definitiva del 

projecte 

Recull 

bibliogràfic i 

webibliogràfic 

8/12/2012 16/12/2012 Temps 

suficient, ja 

que el volum 

de feina 

important està 

en la redacció 

de l’esborrany. 

Laia Capacitat de 

redacció i 

correcció 

d’estil. 

“El projecte 

digital en 

equip” 

 

 



Adquirir 

estratègies 

per 

difondre el 

projecte 

digital 

Presentació 

del projecte 
Format del 

projecte 

Presentació 

adequada dels 

continguts del 

projecte 

 

17/12/2012 24/12/2012 Temps del que 

disposem per 

fer que passi 

de ser un 

projecte privat 

a públic 

Fina Caldrà aplicar 

fer servir 

estratègies 

diverses per 

aconseguir un 

projecte 

atractiu 

“El projecte 

digital en 

equip” 

“La wiki com a 

suport al 

treball 

col·laboratiu” 

Haurem de 

mirar que, a 

més de 

correcte, sigui 

senzill i fàcil 

d’entendre: 

serà la 

presentació en 

societat del 

nostre treball 

conjunt. 

Consolidar 

estratègies 

de 

presentaci

ó de la 

informació 

digital 

Defensa del 

projecte 
Arguments a 

favor del 

projecte en 

equip. 

25/12/2012 11/01/2013 Espai per 

presentar el 

nostre 

projecte i 

esperar que la 

resta de 

companys del 

curs el valorin 

Fina Tenir molt clar 

perquè hem fet 

el què hem fet 

per defensar-

ho millor 

“El projecte 

digital en 

equip” 

“La wiki com a 

suport al 

treball 

col·laboratiu”  

Com més 

interessant 

sigui, més fàcil 

serà de 

defensar 



 

Consolidar 

les 

habilitats 

de 

comunicaci

ó en un 

entorn 

virtual 

Avaluació 

final del 

projecte 

Resultats. 

Propostes de 

millora. 

Viabilitat. 

Reflexió, crítica i 

avaluació del 

procés. 

 

30/12/2012 11/01/2012 Tasca 

transversal, 

comença i 

finalitza amb 

el treball en 

equip. 

Carme 

 

Reflexió, crítica 

constructiva. 

Avaluació de 

cada una de les 

pacs. 

Del treball 

individual i  

cooperatiu: 

grupal 

“El projecte 

digital en 

equip” 

“L’expressió 

social a la 

xarxa global: 

Web 2.0” 

Blog de l’equip 

de treball 

Blog: Autora I 

coautora de 

l’avaluació 

final del 

projecte  


