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1.- INTRODUCCIÓ 
 

 
PRIMERA PART 

Marc de referència 
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“El protagonisme evident que les tecnologies de la informació i de la comunicació han 

mantingut en aquesta recta final del segle XX fa preveure que el segle XXI s’iniciarà, sens dubte, 

amb la convicció que la formació de qualitat ha d’ajudar-se i donar resposta a les necessitats de 

canvi de la societat, i que la formació no es pot deslligar de l’ús de les tecnologies cada cop més 

assequibles i de més fàcil ús per al ciutadà” 

Dr. Gabriel Ferraté1 

Rector de la Universitat Oberta de Catalunya 

 

 

 

1.1.- Comentaris preliminars 
1.1.1.- Organització interna del document 

 

Aquest document consta de dues parts:  

 Marc de referència  

 El Projecte. 

 
Amb aquesta divisió pretenc plantejar com el psiciopedagog, en el seu procés 

d’intervenció, descendeix de la teoria a la pràctica: ha de combinar els models epistemològics 

amb els requeriments pràctics.  

 
Cal qüestionar-se en cada intervenció els sabers que es poseeixen respecte aquella 

situació, analitzar la realitat concreta sobre la qual intervenir i plantejar-se la pràctica més adient, 

anat-se formant una perspectiva professional particular. 
 
 Marc de referència: recullo els referents teòrics relacionats amb aquesta intervenció 

psicopedagògica així com l’anàlisi contextual de la realitat sobre la qual s’haurà d’intervenir:  

 Introducció: presento el projecte.  

 Anàlisi contextual: partint del model constructivista, tota intervenció ha de tenir present 

el context en el que es desenvolupa.  

 Marc teòric de referència:  

- Model constructivista de l’ensenyament-aprenentatge: model d’intervenció del 

projecte/intervenció psicopedagògica que plantejo.  

 

- Referents teòrics d’intervenció psicopedagògica: era imprescindible aclarir què vol 

dir parlar de Formació permanent de docents, de Dinàmica de grups i de l’ús de les TIC 

(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i com ha de ser la intervenció psicopedagògica 

                                                           
1 DUART, J.M.; SANGRÀ, A. (1999): Aprenentatge i virtualitat. Disseny pedagògic de materials didàctics per al www. Barcelona. 
Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. Pòrtic. 



UOC – Estudis de Psicopedagogia                                       Formació Permanent del professorat a la xarxa  
Pràcticum II - Semestre  2001-2002/1r                                                            Una experiència de treball 
cooperatiu 

Alumna: Mercè Saura i Montiel                        - 6 -                               Consultor: Ramon Barlam Aspachs 

respecte a elles i més concretament sobre el treball cooperatiu en xarxa.  

Com exemplificació dels entorns cooperatius virtuals que podem trobar a la xarxa, faig 

l’anàlisi crític i comparatiu de tres entorns educatius reals i en què difereixen de l'entorn en el que 

es desenvolupa el projecte (el BSCW).  

 

 El projecte: desenvolupo el procés d’intervenció psicopedagògica: 

 El agents implicats: subjectes directa o indirectament implicats en la intervenció 

psicopedagògica 

 Proposta d’intevenció i abordatge: la intervenció psicopedagògica en sí mateixa. 

 Avaluació del procés: fase imprescindible dins del model constructivista. 

 Conclusions i prospectiva: efectivitat de la intervenció i propostes de futur. 

 Valoració personal, Bibliografia i Annex 

 

 

1.1.2.- Document electrònic 
 

 Donat que aquest projecte de Pràctium s’inscriu dins de l’àmbit de les TIC, m’ha semblat 

oportú incloure, junt amb aquest document en format paper, un document en format electrònic en 

un diskette adjunt. 

 

 En aquest document electrònic trobareu, com a element diferenciador del format paper,  

dues menes d’hipervincles: 

 

 externs - amb adreces URL: subratllats i en color blau clar. Clicant sobre aquests 

enllaços podreu accedir a les planes web referenciades. 

 

 interns - amb una ubicació dins del document: subratllats i en color vermell. Clicant 

sobre aquests enllaços podreu accedir a l’annex esmentat. 

 

 

 

 

 

  

1.2.- Àmbit d’intervenció i paper del psicopedagog 
 

El Pràcticum que desenvolupo en aquest projecte respon a la tipologia d’un Pràcticum 
d’iniciació al presentar les següents característiques: 
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 no estic exercint la docència en l’actualitat 

 amb ell pretenc conèixer de prop, a través d’un treball per immersió,  l’aplicació de les TIC 

en la Formació permanent del professorat, concretament en quant al treball cooperatiu en xarxa. 

 

Aquest projecte, doncs, es centra en l’àmbit de les TIC (Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació) respecte la formació permanent del professorat en xarxa en un entorn de treball 

cooperatiu. 

 

Malgrat que la figura del psicopedagog va nàixer lligada al camp educatiu, el seu àmbit 

d’actuació ha d’anar més enllà: es refereix a la intervenció respecte la formació en un sentit 

ampli (formació formal i no formal, inicial i permanent, docent i empresarial, ...) i amb la finalitat 

de servei a la societat per a que els seus individus siguin productius amb un nivell òptim de 

qualitat i que aprenguin a aprendre per poder adaptar-se als continus canvis que ens ofereix la 

nova societat. 

 

Del Rincón/Ferrer2 justifica l’aparició de la figura del psicopedagog des d’una perspectiva 

d’evolució social, com a resposta a les exigències de la societat vers l’escola i la figura del 

psicopedagog com orientador més enllà del camp simplement docent.  

 

Dins del marc d’aquesta societat contínuament canviant destaquen les TIC: ens trobem 

immersos en la Societat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 

En situem en un àmbit que ha representat per a la societat actual un factor de 

transformació: la Societat de les TIC constitueix la mutació més important que estan 

experimentant les societats occidentals des de la Revolució Industrial. Com llavors, els canvis 

afecten la manera de treballar de la majoria de la població i l’objecte de producció, i, 

simultàniament, la manera com ens relacionem, la manera com aprenem i què aprenem, la 

manera com accedim a la cultura i a quina cultura accedim: estan variant la nostra manera de 

viure. 

 

En aquest àmbit, el paper del psicopedagog hauria de ser:  

 

• ajudar als professors a assumir una actitud positiva ver les TIC: oferir-els-hi els medis 

que afavoreixin la seva reflexió vers els avantatges de les TIC com a eina d’ensenyament i 

aprenentatge i com a eina d’ús d’intercanvi i relació social 

 

                                                           
2 DEL RINCÓN, B. -coord.- (2001): Presente y futuro del trabajo psicopedagógico. Barcelona. Ariel Eduación.  



UOC – Estudis de Psicopedagogia                                       Formació Permanent del professorat a la xarxa  
Pràcticum II - Semestre  2001-2002/1r                                                            Una experiència de treball 
cooperatiu 

Alumna: Mercè Saura i Montiel                        - 8 -                               Consultor: Ramon Barlam Aspachs 

• assessorar i participar a l’elaboració de materials adequats pels processos 
d’ensenyament-aprenentatge: per a generar eines i productes educatius de qualitat i 

adaptats a cada context sociocultural en el que s’aplicarà, per a que afavoreixin  

l’autoaprenentatge 

 

• preveure els avantatges i inconvenients de la integració de les tecnologies i l’ús de 

l’entorn virtual de l’aprenentatge 

 

• assessorar en quant als continguts que han d’incloure els materials, tant curriculars si van 

dirigits als alumnes, com si van dirigits a la formació dels docents 

 

• definir plans de formació respecte l’ús de les TIC: en funció de l’usuari al qual va dirigit, 

tant si es tracta de docents com d’alumnes. Establir els objectius formatius, els coneixements 

previs, seqüenciar els continguts, establir els mecanismes d’avaluació formativa i final, … 

 

• fomentar el treball cooperatiu a través de l’ús de les TIC: dins i fora de l’escola, com eina 

d’enriquiment professional i personal.  

 

• potenciar, dissenyar i dinamitzar entorns virtuals cooperatius on els professionals 

puguin compartir experiències interdisciplinars (diferents àrees, treball per projectes, 

resolució de problemes, formació permanent, ...). Aquests projectes, sovint, impliquen 

periodes llargs de temps (més d’un curs) sent imprescindible la figura del psciopedagog per 

donar continuïtat als projectes i per afavorir una visió oberta dels docents, ja que molts cops 

aquestes participacions van més enllà de l’àmbit estricte de l’aula i/o l’escola.  

 

• aprofitar els nous entorns de comunicació per participar en comunitats d’aprenentatge 

formals i informals 

 

 

 

1.3.- Justificació del Projecte 
 

Se’m va oferir la possibilitat de participar, com a membre actiu, en un grup d’autoformació 

de docents (Grup de projectes) que s’iniciava respecte les Estratègies d’aprenentatge, dins del 

marc de formació permanent organitzada des dels serveis centrals d’una Institució docent.  

 

En aquest projecte vaig intervenir com a “psicopedagog en pràctiques”: com a “professional” 

extern que participaria com un membre més en aquest procés,  en tant que poder oferir eines de 
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formació al grup. 

 

Donada l’amplitud d’aquest  assessorament psicopedagògic, respecte a: 

���    Formació permanent: analitzar la validesa del mètode utilitzat (grup de treball) per afavorir 

l’autoformació dels docents; 

���    Estratègies d’aprenentatge: oferir informació teòrica sobre les estratègies d’aprenentatge 

tant a nivell transversal com d’àrees i/o nivells; 

���    Dinàmica de grups: ajudar en la planificació i desenvolupament del treball en equip; 

���    L’ús de les TIC: disseny d’un entorn de treball cooperatiu virtual; 

 
vaig considerar la possibilitat de centrar el meu projecte en aquest darrer punt, com a repte 

personal i com àmbit d’intervenció que cada cop ha de prendre més protagonisme si volem 

mantenir una actitud oberta d’adaptació continua a les demandes i als canvis de la societat: les 

TIC són part integrant de la nostra realitat social i no es pot girar l’esquena a la renovació 

tecnològica de la informació ja que s’ha introduït a gairebé tots els aspectes de les nostres vides. 

Internet, ara,  és una força social. 
 

Com ens fa veure Maddux3, internet té un gran potencial educatiu. Però aquest potencial 

depèn sobretot de la manera com els professors utilitzin internet i de les possibilitats logístiques 

(aparells, possibilitats de connexió, recursos econòmics, …) de cada centre. 

 

Cal, a través de la formació permanent del professorat, introduir internet com una eina 

habitual de treball: conèixer a través del seu ús pràctic les seves potencialitats i limitacions 

tècniques i, sobre tot, educatives. Cal que la seva introducció en el món docent no respongui a 

l’anomenat “síndrome Everest”: introduir internet simplement “perquè hi és”, sinó que sigui fruit 

d’una reflexió educativa, tenint en compte les possibilitats econòmiques i tècniques de cada 

centre. 

 

L’impacte de les noves tecnologies de la comunicació i la informació en l’educació pren 

formes diferents d’ensenyar i aprendre. La virtualitat va associada a aquest impacte: cal aprofitar, 

en benefici de l’educació, un espai que les TIC ens han posat a l’abast i que abans no existia; 

especialment com a eina de cooperació i intercanvi d’idees i recursos. 

 

La popularització d’internet en el món de la formació ha permès la creació d’entorns 

virtuals de treball: 
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 amb vies pedagògiques basades en un paper actiu i cooperatiu dels estudiants 

 

 són espais d’interacció humana en els quals l’espai i el temps es poden relacionar de 

forma asíncrona (sense coincidir ni en el temps ni en l’espai) en les relacions entre els 

membres. 

 

 afavoreixen l’aprenentatge autodirigit (“aprendre a aprendre”) respecte la formació 

contínua per anar-se adaptant als canvis tecnològics i socials: aprendre el que es 

necessita i quan es necessita de forma individualitzada i autoguiada (“formació just-in-

time”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- OBJECTIUS GENERALS 
 

 

 dinamitzar l’entorn virtual per afavorir el treball cooperatiu entre docents en xarxa, 

oferint-els-hi els medis per a participar i per a generar eines i productes educatius de qualitat 

adaptats a cada context sociocultural en el que s’aplicarà, ajudant a l’autoaprenentatge dels 

docents a través d’experiències i treballs compartits. 

 
                                                                                                                                                                          
3 MADDUX, Cleborne D. (1996). “Posar internet a l’abast de les escoles: Ajuts i advertències”. En Temps d’educació n. 
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 dissenyar un entorn de participació que faciliti l’intercanvi i la cooperació entre docents i 

que, alhora ajudi als professors a assumir una actitud positiva ver les TIC: afavoreixi la seva 

reflexió vers els avantatges i possibilitats de les TIC com a eina d’ensenyament i aprenentatge i 

com a eina d’ús d’intercanvi i relació social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.- ANÀLISI CONTEXTUAL 
3.1.- Context Institucional – Grup de projectes 

 

Ens situem en el marc d’una Institució que organitza cada curs Grups de projectes per a 

l’autoformació de docents, els quals estan formats per docents procedents de les 18 escoles 

concertades que aquesta Institució té dins del territori català i coordinades a través d’un equip 

central que ofereix serveis mancomunats. 

 
L’oferta educativa de la majoria d’escoles va des de P3 fins a ensenyament Post-

                                                                                                                                                                          
16 
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Obligatori. 

 
L’entorn sociocultural de les escoles es situa a un nivell mig-alt, majoritàriament situats en 

ciutats o capitals de comarca. 

 
Hi ha tradició de treball en equip entre els docents i tenen experiència en l’atenció a la 

diversitat d’aprenentatges, ritmes i motivacions 

 
Aquests Grups de projectes (formats per professors de les diferents escoles) s’organitzen 

per a l’autoformació a partir de la investigació i recerca respecte temes d’actualitat relacionats 

amb l’educació i per a fer arribar les seves conclusions a tots els altres docents a través d’un 

document final. La participació en aquests grups és suggerida pels Directors de cada centre als 

professionals que considera interessats o motivats pels diferents temes que es desenvolupen. 

Però la decisió de participar-hi o no és voluntària. 

 
L’efectivitat d’aquests Grups ha estat diversa:  

 1) respecte a la qualitat dels documents finals, es troben des de treballs que una Editorial 

els hi ha volgut publicar fins treballs que s’han fet i no han tingut cap mena de transcendència 

fora del grup. 

 2) respecte a l’assoliment d’objectius es distingeix:  

  a) formar als docents que participen en el Grup de projectes: aquest s’ha assolit 

en tots els casos  

  b) fer arribar aquests documents per a que serveixin de formació a altres 

docents: no es disposa de dades objectives que permetin establir la utilitat d’aquests 

documents.  

 

De fet, els organitzadors dels Grups de projectes donen més rellevància a la finalitat de 

formació dels docents en el si del Grup. 

  

 

En una reunió de Directors pedagògics es detecta que no hi ha una planificació general 

respecte a l’ensenyament d’estratègies d’aprenentatge i que cal plantejar-se ràpidament la 

seva planificació. Es decideix iniciar un Grup de projectes respecte les Estratègies 
d’aprenentatge. La seva finalitat serà l’elaboració d’un document dirigit als mestres sobre 
les Estratègies d’aprenentatge.  

 

Es planteja la possibilitat de que aquest Grup de projectes utilitzi un recurs nou: no es 

tractarà sols d’un grup de treball presencial, sinó que s’incorporarà també el treball cooperatiu a 

nivell de xarxa (treball virtual). 
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http://www.eun.org 

 

 

3.2.- Context BSCW 
 

Aquest projecte de Formació permanent de docents en xarxa s’insereix dins del marc del 

BSCW. 

 

El BSCW és un recurs de la European Schoolnet, associació internacional formada per 

més de 20 Ministeris d’Educació europeus pel 

desenvolupament de les escoles, docents i alumnes de tota 

Europa. Proporciona recursos educatius a través de les TIC per facilitar la comunicació i 

l’intercanvi d’informació a tots els nivells de l’educació escolar. 

 

   Així, doncs, el BSCW ó Basic Support for Cooperative Work  és un entorn de treball 
cooperatiu a través d’internet: és un lloc de col·laboració on es 

poden penjar documents, baixar-se documents, fer avisos, formar 

grups de treball, ... entre col·lectius restringits d’escoles o docents, prèviament autoritzats, amb 

la finalitat d’enriquir-se mútuament compartint activitats i experiències pròpies sense problemes 

de copyright. 

 

A diferència d’altres projectes, aquest entorn pot afavorir que el professor no sigui el 

consumidor d’un producte que s’ofereix a la xarxa, sinó que propicia que aquest pugui tenir una 

actitud activa de col·laboració intercanviant experiències i materials didàctics. 

 

 

 

 

Per a poder utilitzar el BSCW no cal cap formació prèvia (fora convenient certa 

experiència de treball cooperatiu i de recerca en xarxa) ni cal instal·lar cap programa informàtic 

específic, sols cal tenir: 

 

 una adreça de correu electrònic 

 un explorador de web, preferentment Netscape o Explorer 

 haver estat convidat a participar-hi i disposar, per tant, d’una contrasenya 

d’entrada 

 

Aquest entorn ens permet que aquest treball cooperatiu es pugui realitzar de dues 

 
http://bscw.gmd.de/index.html 
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formes:  

 

•••   asíncrona o no simultània: a través d’uns espais de treball compartit on els grups 

podem emmagatzemar, editar, compartir i manipular col·lectivament els seus documents.  

 

 

•••   síncrona o simultània: el BSCW proporciona eines que permeten planificar i organitzar 

reunions, iniciar reunions virtuals a través de programes de videoconferències o telèfon i 

comunicar-se amb cooperadors que han iniciat una sessió i estan en un espai de treball 

compartit treballant. 

 
En el nostre Projecte utilitzarem sols la modalitat asíncrona o no simultània donat que el 

BSCW s’ofereix al Grup de projectes com una alternativa a les trobades presencials (síncrones), 

per a propiciar la participació i intercanvi dels membres del Grup sense acotacions en el temps: 

intervenen i hi participen quan poden.  

 

 

 

 

Aquesta modalitat lliure pot propiciar que els participants identifiquin el BSCW com una 

eina útil d’intercomunicació i de formació, adaptable al seu ritme de treball, de manera que cada 

membre s’adoni (gràcies a les estratègies de formació que el psicopedagog vagi incorporant) 

dels resultats immediats que va obtenint i aquests l’engresquin a continuar progressant. 

 

En una intervenció síncrona en xarxa cal exigir a tots els participants un nivell alt d’entrada 

(cas de les videoconferèncias, per exemple) amb una gran inversió de temps que, en alguns 

casos, podria dur a la desmotivació. És per això que, en aquesta fase inicial, no ha semblat 

necessari utilitzar aquesta modalitat. 

 
 



UOC – Estudis de Psicopedagogia                                       Formació Permanent del professorat a la xarxa  
Pràcticum II - Semestre  2001-2002/1r                                                            Una experiència de treball 
cooperatiu 

Alumna: Mercè Saura i Montiel                        - 15 -                               Consultor: Ramon Barlam Aspachs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- MARC TEÒRIC DE REFERÈNCIA 
4.1.- Model constructivista de l’ensenyament-aprenentatge  
 

 Tota intervenció es basa en un marc teòric de referència. En el nostre cas, el nostre 

referent teòric és el model constructivista. 

Partint d’aquest referent, el protagonista de la formació no és el psicopedagog ni el mestre, 

sinó el propi alumne (infant o adult) que construeix el seu propi coneixement, a partir d’un 

aprenentatge significatiu. 

Per això, la nostra intervenció com a professionals ha d’estar orientada a facilitar la 

millora dels processos educatius i afavorir l’aprendre a aprendre: que l’alumne arribi a ser 

autònom en el seu aprenentatge. Del Rincón2 proposa de pensar en una societat educadora: 

ens trobem en una societat contínuament canviant, amb uns recursos tecnològics que canvien 
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en poc temps, amb una gran quantitat d’informació que ens arriba i que cal saber analitzar i 

seleccionar. Per això, cal educar en l’autonomia i l’autoaprenentatge: en la continua adaptació, 

tant a nivell d’aprenentatges escolars com a la formació contínua a nivell laboral i personal. 

 

 En tant que professional, el psicopedagog: 

 a) té delimitat l'àmbit específic d'intervenció 

 b) té una preparació tècnica i científica per a resoldre els problemes propis d'aquest 

àmbit d'actuació 

 c) hi ha un compromís d'actualització i perfeccionament de les habilitats i 

coneixements propis 

 d) té uns certs drets socials com a individu i com a col·lectiu professional 

 e) té autonomia en l'actuació 

 f) té un compromís deontològic amb la pràctica professional. 

 

 Per a iniciar una intervenció psicopedagògica, l’assessor ha de tenir presents uns 

conceptes (conèixer les bases psicopedagògiques de l’enfocament constructivista, conèixer 

les característiques i funcionament de l’àmbit en el que ha d’assessorar, ...), uns procediments 

(conèixer les tècniques pel tractament de la diversitat, conèixer tècniques de dinàmica de 

grups, ...) i unes actituds (comunicatiu, facilitador del diàleg i l’aproximació, equanimitat en les 

orientacions, postura ètica, ...) en la seva actuació. 

 

 

 

 

 Cal plantejar el com el psicopedagog descendeix de la teoria a la pràctica: com es pot 

combinar el model epistemològic amb els requeriments pràctics. Cal qüestionar-se en cada 

moment, com a professional psicopedagog, el saber que es posseeix en cada situació i 

plantejar-se en cada tasca la teoria i la pràctica més adient, anant-se així formant una 

perspectiva professional particular. 

 
 La professió del psicopedagog no és una ciència tancada, ans al contrari, ha d’estar 

en permanent evolució, tant pel que fa al seu perfil com a professional, la seva formació i els 

seus àmbits d’intervenció. 

El psicopedagog ha de tenir capacitat d’adaptació a les necessitats i característiques de 

la societat a qui va adreçada la seva intervenció. 

 
 L’assessor no és un element extern que identifica l’origen del trastorn, l’aïlla i el tracta 

puntualment, sinó que la intervenció psicopedagògica ha d’estar basada en els principis de 
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contextualització, prevenció, visió sistemàtica i col·laboració. 

Com indiquen Bonals i De Diego4, les relacions assessor/assessorat s’han d’entendre com 

relacions de col·laboració entre professionals amb posicions simètriques, no pas jeràrquiques, 

i sabers complementaris, marcades pel respecte a la professionalitat de cadascú. 

No és una acció externa i unilateral, sinó que implica a tots els professionals que 

intervenen en els processos: cadascú des de la seva experiència i formació i en un context de 

negociació i construcció. 

 
 Com en el concepte de Zona de Desenvolupament Pròxim de Vygotsky, l’assessor és 

una ajuda que permet que certes tasques que no s’haurien desenvolupat de forma autònoma es 

duguin a terme amb el recolzament de l’assessor.  L’assessor ha de funcionar com una bastida: 

ha de pautar i proporcionar els elements necessaris, ajustats a les necessitats i progressos  dels  

altres professionals   per a  que  iniciïn  la   tasca  a  desenvolupar,  retirant-se  

progressivament a mesura que el seu ajut no és necessari, facilitant així l’autonomia i 

l’autorregulació. 

 
 Cal realitzar una tasca d’avaluació completa: avaluació inicial, respecte a des de quin 

punt partim; una avaluació final, respecte els resultats i reflexió pel futur; però principalment cal 

fer una avaluació formativa respecte al desenvolupament de l’ajut i anar fent els reajustaments 

necessaris.  

 

 

Aquesta avaluació formativa no és sols de les tasques planificades de forma compartida, 

sinó que es refereix també a la pròpia actuació i procediments de la tasca assessora en la seva 

globalitat. 

 

4.2.- Referents teòrics d’intervenció psicopedagògica  
4.2.1.- Formació permanent de docents 

 

Formació és una acció que es duu a terme des de fora per contribuir 

al desenvolupament personal i social dels individus:  

 té una funció social de transmissió de sabers que s’exerceix en 

benefici del sistema socioeconòmic o de la cultura dominant. 

  té una funció personal com a procés de desenvolupament i 

estructuració de la persona a través d’una maduració interna i a través de possibilitats 

d’aprenentatge, d’experiències dels subjectes. 
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Aquesta formació ha d’organitzar-se al voltant de quatre aprenentatges: 

 aprendre a conèixer: adquirir eines de comprensió 

 aprendre a fer: per a poder actuar sobre l’entorn 

 aprendre a viure junts: per a participar i cooperar amb els altres 

 aprendre a ser: progressió essencial que es nodreix dels tres aprenentatges anteriors 

 
La formació permanent de tot professional és un dret i és una obligació. La formació del 

docent ha de ser contínua durant tota la vida professional i específica en els moments clau: ha 

de ser capaç de copsar i explotar al llarg de la vida totes les ocasions d’actualitzar, aprofundir i 

enriquir els coneixements inicials i adaptar-se a un món canviant. 

 
Tres són els factors que estan influint i decidint la importància de la formació en la societat 

actual: 

 l’impacte de la societat de la informació 

 l’impacte del món científic i tecnològic 

 la internacionalització de l’economia 

 
Aquests factors han dut a una nova concepció del treball i del lloc de treball: hi ha més 

obertura i flexibilitat dels treballadors per acomodar-se i desenvolupar de forma eficaç nous llocs 

de treball. La formació és un instrument per democratitzar l’accés de les persones a la cultura, la 

formació i el treball. 

 
 
 
La formació és una de les funcions que un psicopedagog pot identificar més fàcilment com 

a pròpia: cal planificar la formació per la seva influència en el desenvolupament personal del 

professional i, com a conseqüència,  de la organització en la que s’insereix.  

 
Les tasques del psicopedagog són molt àmplies i, entre d’altres,  es refereixen a: 

• ha de diagnosticar, analitzar i prioritzar les necessitats formatives, a partir de 

l’individu i de l’organització  en la que s’insereix 

• ha de dissenyar els plans de formació 

• ha de gestionar la formació 

• ha d’avaluar els plans de formació 

• ha de situar-se tant en el moment d’acollida d’una persona a la organització, com ha 

de facilitar la seva promoció i dissenyar els seus plans de carrera, així com preparar la seva 

sortida de l’organització per a que no sigui viscuda traumàticament (tant si es produeix per 

acomiadament, finalització de contracte o jubilació). 

                                                                                                                                                                          
4 MONEREO; SOLÉ; -coord.- (1999): El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid. 
Alianza  
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4.2.2.- Dinàmica de grups 
 

La dinàmica de grups es refereix a les relacions que es 

produeixen en el grup i al desenvolupament de l’activitat grupal. 

 

Els grups són conjunts de persones amb les seves pròpies 

peculiaritats, valors i interessos, entre els quals es produeixen uns intercanvis (interacció) i 

unes relacions que porten cap a l’educació de tots i cada un dels membres del grup en tots els 

aspectes. És un fenomen d’acostament mutu, enriquint el bagatge personal i social dels 

individus. 

 

Donada la gran despersonalització del nou model de societat, els grups han passat a tenir 

un paper important per a la millora personal i social: es constitueixen amb un propòsit explícit i 

especial, i els seus membres esperen beneficiar-se de l’experiència que puguin viure en ells 

(millorar la comprensió i la conducta social, canviar el funcionament individual i assolir més 

expressivitat afectiva).  

 

Els grups de treball permeten desenvolupar processos d’ensenyament-aprenentatge en un 

context social, amb una relació d’entre iguals. El seu efecte més important és millorar la 

confiança i l’entusiasme dels membres respecte les seves possibilitats. 

 

 

Els grups de treball poden tenir una finalitat de formació i de millora: en el sentit de millorar 

i perfeccionar l’acció docent i la implicació dels professors. Es considera que així augmenta la 

qualitat de vida de les persones en el treball. 

 

El grup com a instrument formatiu, segons Morton Deutsch, en quant aprenentatge 
cooperatiu, propicia:  

 més nombre de comunicacions,  

 es té més en compte el punt de vista dels altres,  

 es mostren més amistosos,  

 es mostres més satisfets dels resultats,  

 dediquen més temps i energia a facilitar les construccions individuals  

 les construccions individuals s’integren a la discussió general fent que aquestes idees 

s’enriqueixin i siguin de més qualitat. 

  

El paper del psicopedagog hauria de ser facilitar la dinàmica del grup:  
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• ha de preparar, conduir (moderar, reconduir, ..,) i finalitzar les reunions (conclusions i 

avaluació) 

• ha de ser un membre més, obert, suggerent, entusiasta i atent a les propostes i a les 

relacions que s’estableixen entre els components.  

• ha de propiciar un clima que afavoreixi les relacions entre els seus membres, per 

contribuir a crear una actitud de treball favorable. Que prenguin consciència de com es 

comporten en grup i analitzar la seva relació amb la resta de membres 

• ha de vetllar per cohesionar el grup per així facilitar un ambient d’acceptació on els 

membres se sentin units i on es respiri una atmosfera de treball i cooperació, en contra 

d’una actitud apàtica i disgregant 

• ajudar als membres del grup a conèixer-se i a valorar-se i així donar a les altres 

persones i a si mateix tot el potencial que porta dintre.. 

• ajudar a prendre consciència i a que coneguin els fenòmens implicats en la vida 

grupal 

• afavorir la confiança i la comunicació 

• facilitar-els-hi tècniques de treball en grup que els ajudi a reflexionar, a pensar abans 

d’actuar. 

• afavorir l’autonomia progressiva respecte el psicopedagog com a director del grup 

• intervenir en els conflictes: facilitar la solució de problemes a través de la negociació 

 

 

4.2.3.- L’ús de les TIC 
 

Tenim un nou model de societat on es valora menys la memòria (la 

substitueixen els avenços informàtics) a canvi de valorar  més la 

intel·ligència, especialment la intel·ligència emocional.  

 
Aquests avenços tecnològics han possibilitat la ràpida caducitat dels 

coneixements, generant noves actituds i valors i provocant contínues transformacions a les 

estructures econòmiques, socials i culturals, exigint a les persones un actuació ràpida per 

adaptar-se als canvis permanentment. 
 
L’Educació, com a dipositària de la formació cultural, no pot quedar fora d’aquests canvis. 

Malgrat que el model educatiu acostuma a anar per darrera dels avenços socials, polítics, 

econòmics i culturals, va assumint el seu nou paper: oferir una educació que vagi més enllà de 

l’escola i que doni resposta a les demandes i necessitats de la societat. 

 
Aquestes necessitats de canvi han de dur a un model educatiu que incorpori les TIC a 

l’ensenyament (formal i no formal), de forma integrada i transversal per ajudar els professors en 



UOC – Estudis de Psicopedagogia                                       Formació Permanent del professorat a la xarxa  
Pràcticum II - Semestre  2001-2002/1r                                                            Una experiència de treball 
cooperatiu 

Alumna: Mercè Saura i Montiel                        - 21 -                               Consultor: Ramon Barlam Aspachs 

la seva tasca docent: això ens duu a un nou model instructiu (tant de docents com d’alumnes) 

tecnocrític: que incorpori les tecnologies a l’ensenyament com a eina de treball i no faci 

d’aquestes la finalitat de l’ensenyament. 

 
Les TIC són eines útils per afavorir l’aprenentatge estratègic: afavoreixen la presa de 

decisions, una actitud més activa, una major motivació per aprendre,  … 

 
Les TIC ja són part integrant de la nostra realitat social, econòmica i cultural. Però les TIC no 

poden integrar-se a la pràctica docent si el professorat no té una formació adequada, si els 

mètodes i sistemes d’ensenyament no s’han ajustat i si el professor no té una predisposició i 

actitud positiva (fruit de la reflexió) vers la necessitat de les TIC com a mètodes d’ensenyament 

per afavorir l’aprenentatge autònom dels alumnes i com a eina d’ús i formació permanent d’ell 

com a professional. 

 
Però, com ens fa veure Anna Piñero5, les aplicacions d’aquestes noves tecnologies 

apareixen d’una manera ràpida i que canvia molt ràpidament, de manera que als mestres se’ls hi 

dificulta el repte d’implementar la utilització de les tecnologies en el procés 

d’ensenyament.parenentatge. 

 

 

Malgrat tot, cal vèncer aquestes dificultats, donat que les aportacions de la telecomunicació 

al procés d’ensenyament-aprenentatge poden ser positives respecte: 

 Motivació: augmenta el interès per aprendre. Multiplica les possibilitats d’actuació alhora 

que individualitzen el procés i permeten l’adaptació a la diversitat. 
 Canvia radicalment el concepte d’espai i temps 
 Permet treballar cooperativament en grups virtuals, millorant la comprensió d’altres 

cultures i permetent compartir dades, recursos, opinions i resultats d’una investigació comuna 
 Pluralitat de formes i mitjans per accedir i rebre informació continuament canviant, 

fet que fa canviar el procés d’ensenyament-aprenentatge. Per això, com indica Casserras6,  el 

repte dels docents ja no és saber-ho tot sinó saber organitzar aquest cabal d’informació i 

aprofitar els recursos que facilitin un aprenentatge funcional i significatiu dels estudiants.  
 Creació d’espais virtuals que multipliquen les possibilitats educatives en permetre la 

creació d’entorns d’aprenentatge molt variats. 
 Eina immillorable per l’autoaprenentatge i la teleformació 

 

4.2.3.1.- Treball cooperatiu a la xarxa 
 

                                                           
5 PIÑERO: “La Telemàtica a l’escola” [http://www.guiaeducativa.net] 
6 CASSERRAS: “Xarxes educatives: una alternativa a través de la telemàtica”. [http://www.guiaeducativa.net] 
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La nostra societat, com a societat occidental avançada, ens aboca a una gran 

despersonalització de les relacions humanes.  

 
En aquest entorn, la importància del treball en grup es fa imprescindible per a millorar el 

funcionament social y personal. El seu efecte més important és incrementar la confiança i 

l’entusiasme dels participants respecte a les seves possibilitats de millorar el propi 

desenvolupament laboral, motivant i afavorint les habilitats interpersonals. 

 
Fins ara, la formació es basava en un model unidireccional caracteritzat per la passivitat de 

l’estudiant. Actualment, les noves vies d’acció pedagògica es basen en una participació activa 

del docent i en la cooperació entre iguals.  

 
Ara s’imposen les comunicacions assistides per ordinador (CMC) o formes d’interacció 

organitzades entre persones, fent servir ordinadors o xarxes informàtiques com a mitjà de 

comunicació, amb la finalitat de motivar els estudiants, afavorir la interacció i evitar la sensació 

de solitud que crea el treball en entorns virtuals. Cal aprofitar les noves tecnologies per a 

compartir les inquietuds personals i l’experiència professional. 

 

 

La World Wide Web (WWW) a internet és un dispositiu tecnològic que agrupa éssers 

humans i on es poden intercanviar idees i compartir materials, facilitant així el treball cooperatiu i 

afavorint l’anàlisi crítica, l’avaluació dels coneixements existents i la síntesi creativa dels nous 

coneixements. 

 
 
La World Wide Web presenta uns atributs i recursos que afavoreixen l’aprenentatge de 

grup en un entorn constructivista: 

 

 és un recurs per a la identificació, l’avaluació i la integració de diverses informacions 

 

 és un mitjà de col·laboració, conversa, discussió, intercanvi i comunicació d’idees. 

 

 és una plataforma internacional per a l’expressió i la contribució de significats i 

interpretacions artístics i cognitius 

 

 és un mitjà per a participar en experiències simulades, aprenentatges i associacions 

cognitives. 

 
 
L’estudiant té accés en tot moment a aquest entorn i pot navegar pel web com desitgi, 



UOC – Estudis de Psicopedagogia                                       Formació Permanent del professorat a la xarxa  
Pràcticum II - Semestre  2001-2002/1r                                                            Una experiència de treball 
cooperatiu 

Alumna: Mercè Saura i Montiel                        - 23 -                               Consultor: Ramon Barlam Aspachs 

seguint l’ordre que vulgui. El professorat és destronat en el seu paper de disseminador 

d’informació i passa a ser un facilitador per buscar, avaluar i donar significat a la informació 

descoberta. La cooperació i l’intercanvi, tant entre docent-alumne com entre alumnes, passen a 

tenir un paper molt important. 

 
 
Els entorns cooperatius virtuals, en comparació amb les trobades presencials, presenten 

l’avantatge de no tenir límits d’espai, temps o inhibició personal. Permeten l’intercanvi de forma 

asíncrona, en el moment i lloc més adequat segons les circumstàncies de cada participant. 

També permeten, si cal, realitzar trobades de forma síncrona (videoconferència, xats, …) 

facilitant la trobada de diferents persones en àmbits geogràfics allunyats.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3.2.- Anàlisi comparatiu d’entorns virtuals cooperatius 
 

El desenvolupament de les tecnologies de xarxa i els sistemes hipermèdia ofereixen noves 

oportunitats en un context de nous escenaris i en conjunció amb altres persones. 

 

A través de la xarxa podem compartir experiències, rebre feed-back amb regularitat, 

beneficiar-nos de l’exposició a noves idees, de les crítiques constructives sobre la nostra feina i 

reflexionar conjuntament sobre tot aquest procés. 

 

Com a exemple dels entorns virtuals cooperatius que podem trobar a la xarxa, he 

seleccionat 3 webs dins de l’entorn educacional creats amb l’objectiu, entre d’altres, d’afavorir 

l’intercanvi d’informació de forma cooperativa entre individus interessats per temes de tipus 

educatiu: 

 

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC): http:\\www.uoc.es  

 ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): http:\\ralf.nexen.net/nuke 

 Edu365: http:\\www.edu365.com 
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Variables UOC ICE – UAB Edu365 
 
 
 

Promotor 

Universitat Oberta de 

Catalunya, per encàrrec 

de la Generalitat de 

Catalunya 

Institut de Ciències de 

l’Educació en el si de la 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, en col·la-

boració amb el Departa-

ment d’Ensenyament de 

la Generalitat de Cata-

lunya 

Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de 

Catalunya 

 
Accés 

1) Obert: opcions limi-

tades  

2) Restringit: alumnes 

matriculats 

Obert. Sols cal registrar-

se per a poder incloure 

dades  

Restringit: a alumnes i els 

seus pares, prèvia accep-

tació escrita 

 
Àmbit  

Alumnat universitari 

català, fins i tot més 

enllà del territori dels 

Països Catalans. 

Interessats en temes 

educatius en general. En 

català. 

Alumnat no universitari 

que estudia dins del 

territori de Catalunya i els 

seus pares  

 
Finalitat educativa 

Estudis universitaris Intercanvi d’informacions 

relacionades amb la 

formació i el món 

educatiu en general. 

Complementar i eixam-

plar l’oferta educativa fent 

ús d’internet 

 
 
 

Intercanvi i 
comunicació 

1) Limitat dins l’àmbit 

obert: unidireccional 

2) Multitud de recursos 

d’intercanvi i comu-

nicació: bústia, fò-

Comunicació bidireccio-

nal a través de facilitar 

notícies, fòrums, espais 

de comentaris a notícies, 

xats, … 

1) Actualment: fase 

inicial d’informació i 

captació. Sols activats 

els xats i el correu web. 

2) Pendent d’activar: 
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rums, xats, … opcions d’intercanvi bi-

direccional i documents 

(fòrum,  treballs facili-

tats per alumnes, …) 

 
 
 
 

Disseny 

1) Multitud d’opcions i 

articles dins d’una 

mateixa pantalla 

2) Poques opcions a 

cada pantalla: accés 

a la informació a tra-

vés de botons. La in-

formació està classi-

ficada en forma d’ar-

bre 

Multitud d’opcions i 

articles dins d’una 

mateixa pantalla 

Pantalles clares i amb 

poques opcions. 

Classificat l’accés a la 

informació en forma 

d’arbre. 

Disposa d’un mapa de la 

web. 

 

 
UOC: 

Ens trobem davant de la primera universitat virtual a nivell 

mundial.  

 

La Universitat Oberta de Catalunya neix com a resposta a la demanda que planteja la 

Generalitat de Catalunya de crear una universitat catalana a distància.  

 

Rep l’encàrrec l’aleshores Rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Gabriel Ferraté, el 

qual accepta el repte amb una condició: fer-la d’acord amb els requeriments socials i tecnològics 

del moment (època d’inici de l’ús d’internet). Això el duu a dissenyar una model d’universitat a 

través d’internet que aposti cap a les noves tecnologies en base a una bona plataforma d’equips 

multidisciplinars (tècnics i pedagògics): fer accessibles els coneixements a tots els ciutadans i 

assegurar que es pot accedir de forma personalitzada al procés d’aprenentatge des de qualsevol 

lloc i en qualsevol moment.  

 

Això l’ha dut a rebre varis premis i a ser model i referència d’altres universitats virtuals que 

han nascut amb posterioritat. La UOC ha ofert assessorament a universitats presencials d’arreu 

del món (Rússia, Argentina, Mèxic, …) que han volgut oferir serveis universitaris parcialment o 

totalment virtuals (Ex. Universidad de Quilmes d’Argentina – www.unq.edu.ar -; Universidad de 

Monterrey a Mèxic – www.udem.edu.mx -; Universidad Nacional Autónoma de Mèxic – 

www.unam.mx -; etc.). 

 

 
http:\\www.uoc.es 



UOC – Estudis de Psicopedagogia                                       Formació Permanent del professorat a la xarxa  
Pràcticum II - Semestre  2001-2002/1r                                                            Una experiència de treball 
cooperatiu 

Alumna: Mercè Saura i Montiel                        - 26 -                               Consultor: Ramon Barlam Aspachs 

L’accés als estudis virtuals de la UOC i als serveis annexos a aquesta activitat està 

restringit a l’alumnat universitari de Catalunya (sense limitacions d’edat, activitat, nivell econòmic, 

lloc de residència o situació personal) que, previ acompliment dels requisits d’accés de tipus 

acadèmics establerts per a la matriculació a cada un dels estudis que oferta, hagi formalitzat la 

seva matrícula i estigui al corrent del seu pagament. Un cop matriculats, es pot usar, prèvia 

identificació (nom d’usuari i contrasenya), mentre duri el període de matrícula. Per qüestions de 

seguretat, el sistema obliga a l’usuari a canviar la contrasenya periòdicament. 

 

Però la UOC també ofereix un espai d’intercanvi d’informació de caràcter obert: es tracta 

d’articles (propis i aliens) d’interès pel món universitari, informacions sobre què és i quins estudis 

ofereix la UOC, accés a la Biblioteca virtual de la UOC,… 

 

 

 

L’objectiu principal de la UOC és : 

 oferir una universitat a distància d’acord amb el model de societat que vivim: en base a 

les noves tecnologies, amb l’esperit de “formació continua” i tenint com a referent el 

model constructivista d’ensenyament-aprenentatge (aprendre a aprendre). 

 

La comunicació i cooperació: distingirem 

1. part restringida de la web: entre els alumnes matriculat. La comunicació i la cooperació 

són la base d’aquesta universitat. La UOC es basa en un model metodològic que no sols dona 

importància als continguts acadèmics sinó també als procediments en quant que treball 

cooperatiu.  

 

Aquest model metodològic pretén fugir de la figura solitària de l’estudiant a distància: es 

basa en l’ús d’eines que fomentin la cooperació i l’intercanvi entre alumnes i amb el professorat 

(debats, fòrums, treballs en grup, centres de suport per afavorir les trobades presencials, …) 

 

La comunicació i cooperació interna es fa a través del Campus virtual. El Campus virtual 

és un conjunt de funcions que fan possible la interacció entre els col·lectius que componen la 

universitat (estudiants, professorat i personal de gestió) sense necessitat de coincidir ni en 

l’espai ni en el temps. Es configura com una intranet associada a una base de dades i permet la 

intercomunicació fàcil entre tots els membres de la comunitat universitària així com la d’aquests 

amb tot el món exterior. 

 

Les eines bàsiques que permeten aquesta comunicació i cooperació en el si del Campus 
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virtual són: 

• correu web:  permet intercanviar dubtes, motivacions, documents, informacions… entre 

alumnes, amb el professorat i amb el personal de gestió (secretaria, …). Es converteix en  una 

eina imprescindible en el treball cooperatiu, especialment dins de l’àmbit de l’avaluació 

continuada. 

• fòrums i debats: imprescindibles per a l’intercanvi de documents i informacions que 

poden ser d’utilitat a un grup d’alumnes. Principal eina per al treball cooperatiu al campus.  

• xats: prèvia invitació personal (cara a cara o petit grup) o xats generals (Bar) de lliure 

accés. El seu ús no està gaire estès, donada la lentitud i manca d’agilitat que presenta aquest 

sistema actualment. Cal evolucionar encara una mica més tecnològicament per a que el seu ús 

s’estengui. Pot ser una bona eina de treball cooperatiu. 

 

 

 

• videoconferències: donats els requeriments tècnics que exigeix, està restringit als 

cursos de Post-grau. Implica coincidir en el temps, encara que no en l’espai. 

 

Cal remarcar, com a principals eines de treball cooperatiu, el correu web, els fòrums i els 

debats ja que permeten no sols intercanviar informacions sinó també documents i/o enllaços 

d’interès. 

 

En quan a la intercomunicació amb agents externs a la UOC, a part del correu electrònic, 

disposem del Metacampus: és una fórmula de cooperació acadèmica amb universitats de tot el 

món. El Metacampus ha de fer possible l’intercanvi virtual de continguts, professors i 

assignatures de qualsevol universitat als estudiants de qualsevol altra universitat sense 

limitacions. 

 

2. part no restringida de la web: la informació es transmet bàsicament de forma 

unidireccional, des de la mateixa UOC. Les seves possibilitats d’intercanvi són molt limitades: el 

públic extern sols hi pot participar a través d’un única bústia on es reben tots els comentaris i 

suggeriments. Internament es vehiculen cap al departament de la UOC més adient per a que 

enviï una resposta personalitzada a la qüestió plantejada. També poden gravar-se, imprimir-se 

o fer arribar a altres companys els articles exposats que puguin ser del seu interès. 

 

Per a poder incloure-hi qualsevol document cal fer-ho arribar a aquesta bústia pública i, 

prèvia supervisió i acord intern de la seva adequació, pot o no fer-se arribar de forma pública a la 

plana inicial. 
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En aquesta part oberta no existeix cap 

recurs de fòrum o xat: ni de caire obert ni previ 

registre. 

 

És una universitat en continua 

readaptació i millora. El pròxim repte que es 

planteja és una Escola virtual d’idiomes de tipus 

oral que contempli com una eina principal 

d’ensenyament l’intercanvi virtual i presencial 

amb gent d’altres països.  

 

 

 

 

 

 

El disseny de la seva plana inicial, de caràcter obert, presenta massa informació en poc 

espai:  

- part superior: on cal informar del nom d’usuari i contrasenya si es vol accedir a la part 

restringida;  

- part central: articles d’interès. Hi ha massa articles , segons el criteri bàsic de disseny de 

planes web;  

- esquerra de la pantalla: botons d’accés a informació sobre la UOC i els seus estudis; 

- dreta de la pantalla: botons d’accés a altres serveis (Biblioteca, Borsa de treball,…).  

 

Per a propiciar l’interès de l’usuari i facilitar el trobar allò que cerca, caldria una pantalla 

més senzilla que, a través de botons genèrics segons els temes (sense desglòs d’apartats),  

permetés l’accés (amb una estructura interna en forma d’arbre) a les diferents informacions. Fora 

interessant incloure un botó de mapa de la web. 

 

El disseny de la part restringida presenta un aspecte més senzill a partir de botons que 

permeten l’accés a les diferents opcions. Malgrat tot, hi ha certs botons de dubtosa utilitat. En un 

afany d’oferir el màxim d’eines a l’estudiant, se li ofereixen més de les que li calen per a l’ús 

habitual de la web.  

 

ICE de la UAB: 
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Es tracta d’un portal independent del Institut de Ciències de 

l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, on podem 

trobar informació respecte Cursos i Recursos de l’ICE.  

 

L’ICE és una Institució col·laboradora del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya respecte el Pla de Formació Permanent d’aquest organisme. 

 

Va dirigit, en particular, als alumnes de l’ICE de la UAB. Però, pel tipus d’informació que 

ofereix i la facilitat de poder participar-hi qualsevol persona que ho desitgi, és interessant per a 

tot tipus de públic, especialment el del món educatiu en general. 

 

 

 

L’accés està obert a qualsevol persona. La informació és oberta a qualsevol internauta: es 

pot gravar, imprimir o fer arribar a un altre persona qualsevol notícia. 

 

Per a poder fer comentaris als articles penjats a la web, enviar notícies o per a participar en 

els xats cal prèviament registrar-se: cal donar un nom d’usuari (nickname) i informar de la nostra 

adreça d’e-mail, no cal informar de cap dada personal. A aquesta adreça ens faran arribar una 

contrasenya (password). Un cop registrats, es pot usar, prèvia identificació (nickname i 

password) qualsevol de les opcions restringides.  

 

L’objectiu principal d’aquesta web és: 

 facilitar un espai cooperatiu on els seus integrants puguin oferir informació directa 

sobre notícies, projectes, avisos, opinions, noves tecnologies…. bàsicament 

relacionades amb el món educatiu. 

 fer de suport a les activitats formatives sobre didàctica de les TIC que organitza l’ICE. 

 

La comunicació i cooperació, tal com estem veient, són la base i finalitat principal 

d’aquesta plana web. S’ofereixen als usuaris diversos instruments i seccions per a afavorir-ho:  

• notícies: a diferència de les web de la UOC i del edu365, els propis usuaris registrats 

són els que poden oferir notícies i informacions de forma directa, amb enllaços a altres webs 

relacionades amb el tema. Altres usuaris registrats poden fer comentaris a aquestes notícies, les 

poden reenviar a una altra persona, imprimir o guardar. 

• xats: prèvia identificació, permet intercanviar informació on-line en espais ja establerts o 

en espais nous que el mateix usuari por crear per a xatejar de forma oberta o restringida. 

• fòrums: s’observen poques participacions. Potencialment, es poden contestar missatges 

 
 http:\\ralf.nexen.net/nuke 
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penjats o crear nous temes. 

 

Aquests espais permeten l’intercanvi d’informació, inquietuds, interessos, … però no 

existeix un aparat que permeti l’intercanvi de documents a un nivell col·lectiu. Actualment sols es 

pot fer en format “notícia” o fent enllaç amb una altra web on es pugui baixar el document. 

 

La informació s’ofereix de forma: 

• unidireccional: per als usuaris no registrats 

• bidireccional: per als usuaris registrats.  

 

 

 

El disseny de la seva plana inicial, com a 

la plana de la UOC, presenta massa informació 

en poc espai. Té una estructura similar a la 

plana de la UOC:  

- notícies a la part central,  

- a l’esquerra, accés a altres apartats 

de la plana web (amb accés directe als 

subapartats) i  

- a la dreta de la pantalla, articles de 

dies anteriors (amb accés directe als articles de la darrera setmana) i l’enquesta. 

 
Aquest disseny és atapait però permet poc marge de maniobra ja que ve donat per una 

pantilla (nuke). 

 
Per a propiciar l’interès de l’usuari i facilitar el trobar allò que cerca, caldria una pantalla 

més senzilla que, a través de botons genèrics segons els temes (sense desglòs d’apartats), 

permetés l’accés (amb una estructura interna en forma d’arbre) a les diferents informacions. Fora 

interessant incloure un botó de mapa de la web. 

 
Donat que la informació és de lliure accés, caldria crear un apartat que expliqués què es 

l’ICE de la UAB i quina funció té aquesta plana web per als seus usuaris.  

 
Fora també interessant que cada un dels apartats tingués una petita presentació de les 

seves finalitats i del que podem trobar en ell. 

 

Edu365: 
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Es tracta d’un portal de recent creació que el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a través de la 

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, ha posat a disposició 

de tot l’alumnat de Catalunya i de les seves famílies. 

 
L’accés està restringit a l’alumnat de tots els centres docents no universitaris de Catalunya 

(públics i privats) i les seves famílies prèvia sol·licitud d’alta (document escrit que cal fer arribar a 

les escoles) comprometent-se a seguir els requeriments del servei. Un cop registrats, es pot 

usar, prèvia identificació (usuari i contrasenya), mentre els alumnes estiguin matriculats en un 

centre d’ensenyament no universitari de Catalunya. 

 

 

L’objectiu principal d’Edu365 és: 

 proporcionar als estudiants un conjunt de serveis interactius i personalitzats per 

accedir-hi tant des de casa com des de l’escola  

 potenciar la implicació dels pares i mares en el procés d’aprenentatge dels seus fills. 

 

La comunicació i cooperació entre els usuaris s’afavoreix a través de diversos 

instruments i seccions:  

• correu web:  a) als alumnes: els permet establir contacte amb alumnes d’altres escoles, 

plantejar dubtes sobre continguts del programa educatiu als professors o demanar informació al 

Departament d’Ensenyament.  

               b) als pares i tutors: poden posar-se en contacte amb el professorat i 

interactuar amb l’escola en l’educació dels seus fills. 

• xats, fòrums i comunitats: alumnes i pares poden donar la seva opinió sobre temes 

d’interès general, mantenir converses de diàleg immediat, … 

 

Aquests espais generals permeten l’intercanvi d’informació, inquietuds, interessos, … però 

no existeix un aparat que permeti l’intercanvi de documents a un nivell col·lectiu, sols a nivell 

personal a través del correu web.  

 

A data d’avui , sols estan activats els apartats de Correu web i Xats. Queden pendents 

d’activació els Fòrums i Comunitats. 

 

A les opcions de Primària i ESO trobem dues opcions per afavorir la cooperació entre els 

seus membres: 

• Treballs d’alumnes: opció encara no activada. 

• Consultes a un/a professor/a: sí activat actualment 

 
http:\\www.edu365.com 
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La informació s’ofereix de forma: 

• unidireccional  - dirigida a superar les dificultats d’aprenentatge de les diferents 

matèries curriculars posant al seu servei un conjunt de documents, aplicacions i serveis de 

suport a l’estudi de forma estructurada en nivells educatius i en àrees de coneixement (per a 

primària i ESO).  

 - orientació acadèmica i professional: documents, aplicacions i serveis 

sobre tipus d’estudis, itineraris formatius, sortides professionals, centres docents, normatives, 

organització, procediments i recursos de treball.  

 

• bidireccional  - un equip de professors s’encarrega de resoldre les qüestions 

plantejades directament per correu electrònic respecte el programa educatiu;  

 - resol dubtes personalitzats sobre cicles formatius, carreres 

universitàries, connexions entre estudis, sortides professionals, oferta d’estudis no reglada, 

idiomes, ensenyaments no presencials, necessitats educatives especials i sobre qüestions 

respecte l’educació infantil, l’educació primària, l’ESO, la formació ocupacional o el batxillerat. 

 

El disseny de la seva plana inicial, i de la  web en general, és més clar, engrescador  i de 

fàcil accés a les funcions que les pantalles de 

la UOC i l’ICE de la UAB: les dades que 

apareixen en pantalla són sols les principals  

- barra petita de serveis: agenda, 

escriptori, correu web i mapa 

- barra amb espais per a introduir 

dades: cercador i identificació (usuari i 

contrasenya) 

- apartats bàsics de la web: Alumnes 

(dividit per tipus d’estudis), Mares i pares, 

Comunicació (xat, fòrum i comunitats) i Informació i orientació. 

 

Hi ha un apartat de “novetats”, però que no es visualitza d’immediat a l’accedir a la plana: 

apareix si baixes el cursor cap a la part inferior de la plana o si la imprimeixes, per la qual cosa 

no es produeix la sensació d’acumulació d’informació i dades que es dona a les altres dues 

webs. A diferència de les planes de la UOC i la de l’ICE de l’UAB, les notícies es limiten a un 

enunciat i a una descripció d’entre 10 i 15 paraules. Per conèixer el seu desenvolupament hi 

podem accedir clicant sobre l’enunciat. 
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En el disseny general de la web s’ha tingut en compte que, principalment, va dirigida a 

alumnes en edat escolar. La pantalla principal és molt clara i senzilla i  a les pantalles interiors el 

dissenyador ha tingut molt en compte les edats dels destinataris: les característiques de les 

pantalles (dibuixos, tipus de lletra, continguts, …) varia segons els estudis (infantil, primària, …). 

 

També a diferència de les altres dues webs, aquesta presenta a la seva plana inicial un 

botó a través del qual es pot accedir al mapa de la web. 

 

 

 

Conclusions 
Totes tres webs tenen com a finalitat la informació i la cooperació de les persones que les 

visitin. 

 

En tant que cooperació respecte notícies, articles, idees o pensaments, totes tres 

utilitzen recursos semblants:  informació unidireccional des dels promotors de la plana web,  

fòrums i xats 

 

En tant que cooperació respecte l’intercanvi de documents, aquest recurs sols es 

contempla a la UOC, en la seva part restringida, i en quant a treballs d’alumnes a l’Edu365 (sols 

a Primària i ESO). Caldria potenciar aquesta mena de cooperació, tota vegada que permet 

l’intercanvi de treballs propis amb altres persones interessades en els mateixos temes per a 

enriquir-se mútuament personalment i professionalment.  Cal, però, que es faci en entorns 

restringits per evitar mals usos d’aquests documents. 

 

La cooperació en xarxa presenta grans potencialitats, però cal encara depurar el disseny 

de les planes web: han de ser senzilles, molt visuals, de fàcil accés als diversos apartats i amb 

professionals que dinamitzin els recursos cooperatius (fomentar l’ús dels fòrums, xats i espais 

per compartir documents). 

 

L’anàlisi d’aquestes tres web, con a estudi dels referents cooperatius que podem trobar a 

la xarxa, permeten fer-nos veure que l’entorn del BSCW, que treballo en aquest projecte, es 

presenta com una de les opcions més completes d’entorn virtual cooperatiu: presenta totes les 

eines necessàries per afavorir un treball cooperatiu competent 

- fòrums 
- xats 
- reunions síncrones 
- possibilitat de compartir material 
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Però, com la majoria de webs, presenta errades de disseny: es tracta d’un entorn que des 

de la seva creació, fa aproximadament uns 5 anys, no ha sofert gaires canvis de disseny: 

- presenta una distribució de les dades en forma d’arbre, però manca un mapa de la 

web. 

- el disseny de la plana és antic i poc engrescador, caldria mantenir la seva distribució 

però amb un format de plana web més modern i atractiu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SEGONA PART 

El Projecte 
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5.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
5.1.- Agents implicats 
5.1.1.- Membres del Grup de projectes 

 
En el Grup de projectes hem de distingir dos períodes: 

 

1.- Curs Octubre 2000-Maig 2001: en un principi el grup estava format per 14 membres:  

 12 professors (des de 28 fins a 64 anys) d’entre les 18 escoles (Calella, Mataró, Igualada, 

Granollers, Sitges, Terrassa, Vilanova, Barcelona-Sarrià i Barcelona-St. Antoni), sensibilitzats 

amb el tema. Entre sí no es coneixien prèviament. Treballen en etapes diferents: des d’Infantil 

fins a Batxillerat. N’hi ha amb tarannàs innovadors i d’altres de més conservadors. Cadascú 

aporta, només, la seva experiència personal ja que cap d’ells no disposa d’una formació formal 

respecte les Estratègies d’aprenentatge.  

 

 coordinadora: pertany als serveis centrals de la Institució, a Barcelona. Encarregada  de 

coordinar els grups de projectes en general, entre d’altres tasques de caire corporatiu. Mestre i 

filòloga   catalana.   Durant   molts   anys   professora   de   llengües a BUP i COU. De tarannà 

innovador i obert. Disposa d’habilitats demostrades de lideratge i conducció de grups de treball. 

Tampoc disposa de formació formal respecte les Estratègies d’aprenentatge.  

 

 psicopedagog en pràctiques: extern. Aquesta era la meva tasca. Havia de participar com 

un membre més del grup, contribuint amb la meva “experiència teòrica” respecte el tema. 

 

2.- Curs Octubre 2001-Maig 2002: el grup es redueix i passa a estar format per 7 membres. Les 

baixes es produeixen tant per motivació (el període de treball s’allarga un curs més del previst) 

com per qüestions de logística professional (classes, noves responsabilitats, jubilació, …): 

 5 professors (des de 28 fins a 43 anys) d’entre les 18 escoles (Calella, Mataró, Igualada, 

Granollers i  Vilanova). Aquests docents són els que al llarg del semestre passat es van implicar 

més en el projecte i van tenir menys faltes d’assistència. Procedeixen d’Educació primària, 

Educació Secundària i Batxillerat.  
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 coordinadora: la mateixa que el curs passat. 

 

 psicopedagog en pràctiques: la meva persona ja no és viscuda com un element “extern”, ja 

sóc un membre més del grup. 

 

 

5.1.2.- Membres del grup al BSCW 
 

Aquest context apareix un cop iniciat el segon curs de treball del Grup de projectes. 

 

També en aquest context haurem de diferenciar dos grups: 

 

1.- Membres del Grup de projectes presencial: als quals oferim l’oportunitat de poder continuar el 

contacte fora de les reunions presencials, en un entorn virtual. Repetiríem les dades que he 

detallat a l’apartat 2 del punt anterior, és a dir, els 7 membres del Grup de projectes. 

 

2.- Membres del BSCW, externs al Grup de projectes: però convidats a poder consultar el nostre 

treball. En aquest cas, no ens coneixem físicament ni, fins el moment, tampoc hem establert 

diàlegs virtuals. Aquest membres no participen activament en la dinàmica del grup, sinó que 

simplement poden enriquir-se dels documents que pengem en el nostre entorn virtual. 

 

5.1.3.- Professionals externs 
 

a) En quant al grup com grup presencial, es va demanar la col·laboració, a iniciativa de la 

coordinadora, a un professional extern amb l’encàrrec d’aportar criteris i eines d’actuació. La 

seva participació es va limitar a tres sessions de treball: per a orientar i marcar criteris i 

resoldre dubtes, per a reencaminar la tasca del grup respecte l’anàlisi que s’estava fent de 

les Estratègies d’aprenentatge i respecte el desenvolupament del grup com a medi de 

formació personal i professional. 

 

b) En quant al grup com a grup virtual, la col·laboració del consultor d’aquest Pràcticum ha 

ajudat a definir, dissenyar, desenvolupar i avaluar la tasca iniciada a l’entorn del BSCW. 

 

5.2.- Proposta de intervenció i abordatge 
 

Ens situen en el context del treball del Grup de projectes sobre Estratègies d’aprenentatge. 

 
Aquest grup es reuneix de forma presencial un cop cada quinze dies a les oficines centrals 
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que la Institució té a Barcelona. 

 
 
 
 
 
 

Aquesta “presencialitat” presenta una sèrie d’inconvenients: 

 els membres del grup procedeixen de 6 localitats diferents, amb la conseqüència de que 

fàcilment pot faltar a la reunió algun dels seus membres (problemes de transport, retard al sortir 

de l’escola, situació meteorològica, …) 

 quinze dies entre reunions afavoreix la desmotivació i l’”aparcament” dels temes que 

s’estan tractant 

 es perd molt de temps a l’inici de cada reunió a l’haver de recapitular sobre on va 

quedar la feina el darrer dia i posar primer en comú el que cada un ha treballat a casa durant 

aquests 15 dies. 

 

5.2.1.- Demanda 
 

Es proposa el disseny i elaboració d’un espai virtual que afavoreixi la interacció entre 

els membres del Grup de projectes en els períodes que hi ha entre les reunions presencials. 

 

L’objectiu principal és traslladar a l’entorn virtual el treball cooperatiu que realitzen 

presencialment, afavorint l’intercanvi tant de documents com de missatges respecte la dinàmica i 

desenvolupament del grup. 

 

5.2.2.- Primers acords 
 

Donat que la demanda o proposta de crear aquest entorn cooperatiu virtual no va partir del 

Grup de projectes, sinó del meu coordinador de Pràcticum i de mi mateixa, els primers acords 

amb el Grup de projectes es van plantejar en una sessió especial del grup i es van concretar 

bàsicament en: 

 constatar la necessitat de crear un espai virtual de treball cooperatiu 

 acceptar que es realitzi dins d’un espai ja existent: el BSCW 

 definir els usos que se’n faria d’aquest entorn 

 

Paper psicopedagog: donat que la proposta partia de la meva persona, semblava el més adient 

acordar que m’encarregués de  

 dissenyar un entorn de participació 

 dinamitzar l’entorn virtual per afavorir el treball cooperatiu entre els docents a la xarxa.  
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 formar en quant com treballar a través del BSCW  

 

 

5.2.3.- Pla de treball 
 

El pla de treball, per assolir els acords establerts, el vaig dirigir bàsicament cap a dues 

finalitats: 

1) personalització/disseny de l’apartat Grup de Formació permanent dins el BSCW, 

com a medi de treball cooperatiu en xarxa 

2) dinamització i creació de recursos que facilitessin l’acceptació i la facilitat de 

manipulació del BSCW per part dels membres del grup. 

 

5.2.3.1.- Instruments  
 

♦ Observació: des de la concepció constructivista, l’observació és un dels instruments 

rellevants per a l’estudi i l’anàlisi de pràctiques docents que consisteix en el procés intencional 

de cerca d’informació de l’entorn, mitjançant un conjunt de procediments, en el marc d’un cert 

objectiu i d’un programa de treball. Cal decidir sobre què, com i quan s’ha d’observar i analitzar: 

en el nostre projecte, veure l’acceptació del BSCW i la seva utilitat pels membres del Grup a 

través de preguntes i comentaris informals durant les reunions presencials. 

 
♦ Entrevistes: - amb la coordinadora del grup. Abans de plantejar la possibilitat d’establir un 

entorn de treball virtual al grup,  vaig considerar pertinent exposar la proposta primer a la 

coordinadora, mostrar-li el BSCW com a eina de treball cooperatiu virtual i, a partir d’aquestes 

reflexions, demanar la seva opinió i l’acceptació de l’ús de l’espai.  

  - amb experts en el disseny de planes web en entorns de treball cooperatiu, 

per a conèixer els principis a tenir en compte en aquests entorns virtuals. 

 
♦ Reunió de presentació: un cop acceptada la proposta per part de la coordinadora, vaig 

iniciar la següent reunió de treball exposant la possibilitat de crear un entorn virtual de treball i 

cooperació. Per això, vaig preparar uns documents de presentació que vaig considerar 

necessaris per a que veiessin de què estàvem parlant i per a que reflexionessin sobre ell a 

l’arribar a casa. 

 
♦ Reunions de treball: a partir de les quals propiciar i incentivar l’ús de l’entorn virtual BSCW. 

 
♦ BSCW: com a eina facilitadora del treball cooperatiu en xarxa. En aquest espai vaig plasmar 

el disseny que prèviament vaig pensar i que posteriorment vaig anar readaptant, per a facilitar el 

treball cooperatiu en xarxa. 
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♦ Enquestes: per a poder desenvolupar l’Avaluació del projecte (Avaluació inicial, Avaluació 

formativa i Avaluació final). 

 
♦ Correu electrònic: consulta i intercanvi d’informacions amb el consultor respecte el BSCW 

(què és, com treballar en ell, adequació dels documents d’ajut que vaig elaborant, …). 

 
♦ Altres recursos informàtics: vaig preparar varis documents en format Word que vaig 

penjar a la web, per a facilitar el treball en aquest entorn virtual i vaig cercar i penjar de la web 

enllaços d’internet que s’adeien amb el nostre tema i podien ser d’interès. 

 

5.2.3.2.- Metodologia 
 

 Com en el concepte de Zona de Desenvolupament Pròxim de Vygotsky, en aquest projecte 

el meu paper, com a psicopedagog en pràctiques, és oferir ajuda als membres del Grup de 

projectes de manera que certes tasques que no s’haurien desenvolupat de forma autònoma es 

duguin a terme amb el meu recolzament.   

 

 La meva funció és de bastida: pautar i proporcionar els elements necessaris, ajustats a les 

necessitats i progressos  dels  altres professionals   per a  que  iniciïn  la   tasca  a  

desenvolupar,  retirant-me progressivament a mesura que el meu ajut no és necessari, facilitant 

així l’autonomia i l’autorregulació. 

 

Primer de tot calia conèixer a qui anava dirigit l’entorn (els membres del Grup de projectes 

descrits), el context en el que es desenvolupava (Grup de formació permanent de la Institució 

descrit) i l’entorn en el que s’havia de desenvolupar (el BSCW). 

 

Partint d’aquests principis i referents, vaig dissenyar els apartats del Grup de Formació de 

professorat del BSCW i els documents que havien de facilitar la participació dels membres del 

Grup de projectes en aquests entorn: 

  

1) Preparació del disseny dels apartats del BSCW: 
 

���   estudi de l’entorn BSCW: el consultor em va donar accés a un dels espais del BSCW ja 

existents (Harry Potter).  En aquest espai vaig poder accedir als seus diversos apartats i analitzar 

la seva distribució, accedir als seus documents i manuals d’ús i veure i practicar el com utilitzar 

aquest entorn.  
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A partir d’aquest estudi, vaig poder planificar la distribució de les carpetes del nostre nou 

espai del Grup de projectes i confeccionar, posteriorment, els documents d’ajut.  

 

Amb la finalitat de donar uniformitat al BSCW, vaig decidir fer uns documents amb format 

similar als existents a l’espai Harry Potter: 

 

PPRROOJJEECCTTEE  HHAARRRRYY  PPOOTTTTEERR 
PPrreesseennttaacciióó  ddeellss  oobbjjeeccttiiuuss  aa  ll’’aalluummnnaatt  

 
 
 
amb uns encapçalaments del tipus: 
 

PPRROOJJEECCTTEE  GGRRUUPP  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓ  PPEERRMMAANNEENNTT  
AAvvaalluuaacciióó  ffoorrmmaattiivvaa 

 
 

���   entrevista amb experts en disseny de planes web en entorns cooperatius: amb 

aquesta finalitat vaig accedir a dos medis coneguts on sabia del treball cooperatiu en xarxa que 

s’estava realitzant 

 

• UOC: on estic realitzant els estudis de psicopedagogia en un entorn cooperatiu en 

xarxa. A tal efecte em vaig posar en contacte amb el coordinador de Pràcticums de 

Psicopedagogia, Antoni Badia, el qual em va adreçar a l’Elisabet Galindo, membre del 

Departament de dissenys formatius multimèdia de la UOC. 

 

• ESADE: on tinc coneixences de professionals que treballen en projectes en xarxa. 

Aquest conegut em va adreçar a la Conxita Folguera, membre del Departament de Ciències 

Socials respecte temes d’aprenentatge a la intranet d’ESADE. 

 

 

 A totes dues els hi vaig exposar unes preguntes base, a partir de les quals es van derivar 

respostes i comentaris de gran ajut pel disseny del nou apartat del BSCW: 

 

 

 

 

PAUTA D’ENTREVISTA 
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amb experts en disseny d’entorns cooperatius en xarxa 
 

1. Com plantegeu el disseny d’entorns cooperatius: quins principis teniu 
en compte, quines prioritats, quin protocol seguiu... ? 

 
2. De quines eines  disposeu en aquests entorns per a facilitar el treball 
cooperatiu? 

 
3. Quines són les vostres actuals perspectives per a facilitar el treball 
cooperatiu o per a millorar-lo? 

 
4. Sou referent per a altres entitats que volen iniciar entorns de treball 
cooperatiu en xarxa? De qui? 

 
5. Preneu com a referents altres webs? En què? 

 
6. Col·laboreu o coopereu amb altres organitzacions? Quines? 

 
 

Les conclusions bàsiques que vaig treure d’aquestes reunions van ser: 

 cal organitzar els apartats de la plana web en una estructura tipus arbre 

 cal oferir un mapa de la web (detallant l’estructura d’arbre) 

 cal dissenyar pantalles clares, entenedores, molt visuals i amb poques dades: ja 

trobaran el detall de la informació accedint als diversos apartats 

 cal oferir eines que facilitin el treball cooperatiu: fòrums, xats, correu electrònic, ... 

 en el cas de la UOC, ressaltava el fet de possibilitar també l’intercanvi de documents: 

eina imprescindible pel treball cooperatiu que inspira a aquesta Universitat virtual.  

 cal navegar contínuament per la xarxa i visitar diferents webs per prendre exemples de 

disseny: els dissenys canvien i s’actualitzen. 

 

2) Disseny dels apartats del BSCW: 
 

 El BSCW, tal i com ha quedat descrit, ens situava en un entorn de treball cooperatiu que 

fomenta l’intercanvi de treballs entre professionals, en grups restringits i prèviament autoritzats 

(espai no obert), els quals hi participen de forma voluntària quan i des d’on poden, en una relació 

entre els seus membres de tipus horitzontal, no pas jeràrquica. 

 
Dins d’aquest entorn es va crear un nou espai restringit que el vàrem anomenar  

Grup Formació Permanent 
 
 A aquest espai sols tenim accés els membres del Grup de projectes i el consultor. 
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Ara calia anar obrint diferents carpetes que facilitessin l’intercanvi i la comunicació dels 

membres. Per això vaig haver de planificar una distribució de les carpetes en forma d’arbre, 

numerant-les de forma que es podés conèixer en cada moment en quin apartat de la web ens 

trobaven: 

 
1.- Presentacions integrants del grup: aquesta carpeta té una doble finalitat 

 - Oferir un espai per a que cada membre pugui enviar missatges presentant-se a 

la resta d’integrants del grup, explicant les seves inquietuds, les seves motivacions, .... 

 - Oferir eines per a que  els integrants del grup es puguin moure per dins del 

BSCW.  

 

Aquestes eines de treball es van concretar en oferir: 

a) un mapa de la web (annex 3)  

b) enllaços i documents que facilitessin el coneixement de: 
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���   Què és el BSCW: vaig establir l’enllaç a la web del BSCW (http://bscw.gmd.de/about.html ) i a la web 

de l’European Schoolnet (http://www.eun.org/eun.org2/eun/en/index_eun.html), com a referents necessaris 

per a saber en quin entorn estem treballant.  

El inconvenient va ser que aquestes web són en anglès i no tots el membres tenen un 

coneixem suficient d’aquest idioma com per a fer una lectura comprensiva. Per aquest 

motiu, a partir de la informació d’aquestes web, vaig elaborar un document en Word 

descrivint aquest entorn, intentant fer-ho d’una forma visual, senzilla i entenedora (annex 1). 

���   Com utilitzar el BSCW: vaig establir l’enllaç a la web del BSCW on ofereix, en castellà, un 

manual d’ús (http://bscw.gmd.de/bscw_help-3.2/spanish/index.html ). Però vaig creure pertinent crear un 

nou document en Word, fent una explicació més visual de com consultar el material i com 

incorporar-hi material propi (annex 5).  
 

2.- Grups de projectes: aquesta carpeta té la finalitat de ser l’espai de cooperació en xarxa  del 

Grup, l’espai de continuïtat virtual de les trobades presencials. En aquest espai els membres del 

grup és on poden penjar i compartir els treballs que es vagin produint en el Grup de projectes.  

 
Amb la idea de donar-li un caràcter de continuïtat, es va obrir amb el nom genèric de “Grup 

de projectes” i dins creant una nova carpeta de ”Grup Estratègies d’aprenentatge”: volíem 

donar la sensació de que en aquesta carpeta es podien encabir altres espais compartits amb 

altres Grups de projectes de la Institució. 

 

En aquesta carpeta de Grup Estratègies d’aprenentatge vaig obrir diverses carpetes: 

���   Habilitats bàsiques: dins de la qual vaig obrir una carpeta per cada una de les 

habilitats que estàvem desenvolupament i on vaig penjar els documents que ja teníem treballats 

a les sessions presencials. 

���   Glossari: on es penjaria el document que havíem treballat establint un vocabulari de 

referència respecte les Estratègies d’aprenentatge. 

 

���   Bibliografia: on es penjaria el document de recull de tota la bibliografia que havíem 
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treballat fins aquell moment i que es podria anar actualitzant al llarg del curs. 

���   Links d’interès: on vaig establir l’enllaç a les web que havíem treballat respecte les 

Estratègies d’aprenentatge. 

 
 Amb posterioritat, i a rel de la bona acollida i participació activa dels membres a l’apartat 

Presentem-nos personalment! vaig decidir obrir una nova carpeta, la qual vaig anomenar Fòrum 

i que té la funció de recollir tots els comentaris formal i informals dels membres del grup, al llarg 

del curs. 

També em va semblar convenient crear, dins de la carpeta Grup de projectes, una carpeta 

d’”Avaluació del projecte”: en aquest espai es van crear 3 subcarpetes: 

 

���   Avaluació inicial: on vaig penjar una enquesta en format Word amb la finalitat de saber, 

abans de començar el treball virtual, quins coneixements i inquietuds tenien els participants 

respecte el treball cooperatiu en general, internet i el treball cooperatiu en xarxa (annex 7). 

Calia que, com a pràctica inicial sobre l’ús del BSCW, baixessin el document al seu 

ordinador, el contestessin i el tornessin a penjar de la carpeta Avaluació inicial. 

���   Avaluació formativa: on vaig penjar una enquesta en format Word amb la finalitat de saber, 

durant el transcurs del Grup de projectes, què opinaven de l’ús que estaven fent del BSCW, 

si havien canviat les seves expectatives i en què podia millorar el projecte (annex 8).  Calia que 

aquest document l’omplissin i pengessin de la carpeta Avaluació formativa al llarg del curs, 

en el moment que ho creguessin convenient i tants cops com volguessin. Calia, a les 

sessions presencials, anar-els-hi recordant la necessitat de fer-ho, amb la finalitat de millorar 

el projecte. 

 
���   Avaluació sumativa: on vaig penjar una enquesta en format Word amb la finalitat de saber, 

un cop finalitzat el Grup de projectes, el proper mes de Maig de 2002, què opinaven del 



UOC – Estudis de Psicopedagogia                                       Formació Permanent del professorat a la xarxa  
Pràcticum II - Semestre  2001-2002/1r                                                            Una experiència de treball 
cooperatiu 

Alumna: Mercè Saura i Montiel                        - 45 -                               Consultor: Ramon Barlam Aspachs 

BSCW i com havia resultat l’experiència (annex 9).  Calia que aquest document l’omplissin i 

pengessin de la carpeta Avaluació final un cop acabat el treball del Grup. Calia a les darreres 

sessions anar-els-hi recordant la necessitat de fer-ho, amb la finalitat de treure conclusions 

sobre el nostre projecte i millores per a properes experiències. 

 
Un cop definides les carpetes i els documents d’ajut i referència, calia preparar la seva 

presentació al Grup de projectes. 

 
Abans, però, em va semblar convenient confeccionar un nou document. Per a formar part 

del Grup Formació permanent del BSCW calia que jo els convidés des de la web. A partir 

d’aquest primer pas, calia que cada membre del grup seguís un protocol que venia indicat en un 

missatge que el BSCW genera en anglès. Per això vaig crear el document Word anomenat 

Pauta de registre on informava de totes les passes que calia seguir per a passar a ser membre 

BSCW, un cop rebessin el missatge (annex 4). 

 

3) Dinamització del Grup de projectes: 
 
Començava la tasca de fer arribar als membres del grup aquest projecte.  

 
Per això, va ser clau l’entrevista inicial amb la coordinadora:  

- vaig convidar a la coordinadora des del BSCW hores abans de l’entrevista, de manera 

que el missatge d’ingrés al BSCW es va generar poc abans de trobar-nos. 

- vaig preparar una petita pauta de com desenvolupar l’entrevista per a que donés bon 

resultat i veiés els avantatges que ens podia oferir el BSCW pel bon funcionament del Grup de 

projectes.  La reunió va tenir lloc al seu despatx, a la seu del Secretariat de la Institució. 

 
PAUTA D’ENTREVISTA  

amb la coordinadora del Grup de projectes  Estratègies d’aprenentatge 
 
1. Exposar-l’hi els inconvenients que ja havíem constatat tots al Grup sobre 
el trencament que representa que les reunions presencials siguin 
quinzenals. 

 
2. Analitzar conjuntament els avantatges que podria tenir disposar d’un 
entorn virtual, on poder participar durant el període entre reunions 

 
3. Exposar-l’hi què és el BSCW i la possibilitat de treballar en aquest entorn 
(fer-l’hi arribar el document de presentació Què és el BSCW). 

 
4. Dir-l’hi que l’he convidat com a prova. Donar-l’hi l’escrit de Pauta de 
registre al BSCW i comentar-lo. 

 
 

5. Obrir el seu correu electrònic i seguir el procés de registre 
 

6. Entrar al BSCW i navegar per ell veient les seves possibilitats de forma 
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palpable (obrir els documents i links que ja estan a la web). 
 

7. Contrastar amb ella la possibilitat del presentar el BSCW als membres del 
grup a la propera reunió 

 

 

La coordinadora va tenir una molt bona acollida al projecte i una bona predisposició a dur-

lo endavant. Vam concretar el dia de presentació del BSCW al Grup.  

 
La reunió de presentació amb el Grup de projectes també va ser preparada a partir d’una 

pauta, molt semblant a la seguida amb la coordinadora, la diferència estava en què a la sala de 

reunions no disposàvem d’ordinador per a poder veure “in situ” el BSCW: 

 

 

PAUTA REUNIÓ PRESENTACIÓ 
del BSCW al Grup de projectes  Estratègies d’aprenentatge 

 
1. Exposar-els-hi els inconvenients que ja havíem constatat tots al Grup 
sobre el trencament que representa que les reunions siguin quizenals. 

 
2. Analitzar conjuntament els avantatges que podria tenir disposar d’un 
entorn virtual, on poder participar durant el període entre reunions 

 
3. Exposar-els-hi què és el BSCW i la possibilitat de treballar en aquest 
entorn (fer-els-hi arribar el document de presentació Què és el BSCW). 

 
4. Cas d’haver una bona predisposició, comentar que aquell mateix dia 
serien convidats a participar-hi 

 
5. Fer arribar, a demés  del document Què és el BSCW, el seu manual 
d’ús i la Pauta de registre i comentar-los 

 
6. Presentar impreses algunes de les pàgines de la web, per a que 
podessin veure com és (annex 2) i com moure’ns pel nostre entorn. 

 
7. Conèixer el seu nivell de “domini” informàtic a internet. 

 
8. Oferir la possibilitat de, a partir d’aquestes pautes escrites, intentar 
baixar el document Avaluació inicial, gravar-lo al seu ordinador, introduir 
les dades i penjar-lo a l’apartat del BSCW corresponent  

 
 

 

 

 

 

La rebuda del projecte va ser positiva i engrescadora. Una de les membres estava molt 

interessada per les noves tecnologies, tant a nivell personal com professional, i ja participava en 
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entorns virtuals. Sols una persona va comentar la dificultat d’accedir a aquest entorn pel seu 

desconeixement del medi, però donava molt bona acollida al projecte i la predisposició de ser 

ajudada per algú que li permetés accedir-hi i aprendre’n.  

 

La coordinadora recolzava les meves exposicions i mostrava el seu entusiasme pel 

projecte. 

 

El fet de ser sols 7 membres (inclosa la coordinadora i jo mateixa), va ser un dels factors 

claus per a que el projecte fos aprovat. 

 

Els membres del Grup varen ser convidats des del BSCW aquell mateix dia i tots ells, 

excepte la persona sense coneixements informàtics, es van registrar i van realitzar la prova amb 

el document d’Avaluació inicial. 

 

Sols portem dues reunions utilitzant aquest recurs, però l’acollida inicial ha estat bona. Cal 

continuar incentivant la participació a cada sessió, per a que no quedi en una simple 

anècdota. 

 

Amb la finalitat de fer d’aquest entorn un lloc familiar i no estrany, per a facilitar que els 

membres no creguin que els seus documents poden ser llegits per altres internautes i així 

fomentar la seva participació, vaig creure convenient personalitzar aquest entorn incloent-hi un 

banner de la Institució (annex 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.3.- Temporització 
  

Període Accions a desenvolupar Altres agents implicats 
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- Valoració de la necessitat de crear un entorn 

de treball cooperatiu en xarxa en el Grup de 

projectes 

 

 

♦ Consultor de Pràcticum  

 

 

- Estudi de l’entorn BSCW on s’hauria d’inserir 

 

♦ Consultor de Pràcticum: 

com expert en BSCW 

 

-  Entrevista amb experts en disseny de planes 

web, en entorns educatius cooperatius: 

1) membre del Departament de dissenys 

formatius multimèdia de la UOC 

2) membre del Departament de ciències 

socials respecte temes d’aprenentatge a la 

intranet de ESADE 

 

 

 

 

♦ Elisabet Galindo (UOC) 

 

 

♦ Conxita Folguera (ESADE) 

 

- Creació del nou apartat de Grup de Formació 

del professorat 

 

 

♦ Consultor de Pràcticum: 

com expert en BSCW 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fase prèvia 

 

- Disseny dels diversos apartats del Grup de 

Formació del professorat 

 

♦ Consultor de Pràcticum: 

com expert en BSCW, per a 

la seva validació 

 

- Creació de documents que facilitin l’accés i la 

navegació per dins dels diversos apartats 

 

♦ Consultor de Pràcticum: 

com expert en BSCW, per a 

la seva validació 

 
 

Primers acords 

 

- Entrevista amb la coordinadora 

 

 

♦ Coordinadora 

 
 
 
 

Fase inicial 

 

- Reunió amb el Grup de projectes: explicació 

del l’entorn BSCW i fer arribar documents (que 

també es troben a la web) per a informar-los 

de què és i com cal utilitzar aquest entorn 

 

 

♦ Membres del Grup de 

projectes 
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- Avaluació inicial dels coneixements i 

inquietuds dels membres del Grup, respecte 

les noves tecnologies que utilitzarem amb el 

BSCW 

 

 

♦ Membres del Grup de 

projectes 

 

- Utilitzarem l’avaluació inicial com a prova test 

per a que els membres del Grup comprovin si 

saben utilitzar els recursos del BSCW: hauran 

de baixar-se el fitxer  de la web, gravar-lo al 

seu ordinador, entrar les dades, gravar aquest 

fitxer amb un altre nom i penjar-lo al BSCW en 

el seu apartat corresponent. 

 

 

♦ Membres del Grup de 

projectes 

 

- Utilitzarem el BSCW, fins a finalitzar el Grup 

de projectes el proper més de Maig de 2002. 

En els períodes entre reunions presencials, hi 

penjarem els documents de treball que 

haurem preparat a casa i que serviran per a 

continuar la següent reunió presencial 

 

 

♦ Membres del Grup de 

projectes 

 

- Anirem afegint, modificant o eliminant, si 

s’escau, els apartats del BSCW. En funció de 

les necessitats del grup. 

 

 

 

- Crearem, si s’escau o veiem necessari, altres 

documents o afegirem enllaços web que puguin 

ajudar al desenvolupament de la tasca del grup o 

per ajudar a que es desenvolupin amb més 

agilitat dins del BSCW 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase de 
desenvolupament 

 

- Afegirem o eliminarem carpetes, per facilitar 

el moviment dins del BSCW, en funció de les 

necessitats que es vagin desenvolupant 
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- Escriure missatges d’ànim i/o que fomentin la 

participació a l’apartat FORUM (espai de 

comentaris compartits) 

 

 

 

- Avaluació formativa:  

a) Reports BSCW 

b) Document-enquesta 

 

♦ Serveis BSCW 

♦ Consultor del Pràcticum 

♦ Membres del Grup de 

projectes 
 

- Reunió final del Grup de projectes per 

avaluar la tasca feta en quant a les Estratègies 

d’aprenentatge i l’ús que se’n ha fet del BSCW 

 

 

♦ Membres del Grup de 

projectes 

 

- Reunió final de tots els Grups de projectes: 

per a exposar les seves conclusions i com s’ha 

desenvolupat la feina en el si del grup 

 

♦ Membres del Grup de 

projectes 

♦ Membres de tots els Grups 

de projectes 

 

- Entrevista amb la coordinadora per avaluar 

l’ús i servei del BSCW i establir possibles 

prospectives d’utilització en altres Grups de 

projectes o per altres usos a la Institució 

 

 

♦ Coordinadora 

 
 
 
 
 
 
 

Fase final 

 

- Avaluació final: 

a) buidat dades document-enquesta 

b) conclusions de l’entrevista amb la 

coordinadora 

c) valoració personal 
 

 

♦ Consultor de Pràcticum 

 

 

5.3.- Avaluació del procés 
 

El context dels sistemes polítics europeus de les darreres dècades està en procés de 

canvi.  Aquest context ha propiciat l’aparició de dos paradigmes complementaris i que 

acompanyen les reformes europees dels darrers anys, incloses les educatives: 
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⇒ Responsiveness: recerca constant d'una millor adequació dels processos i productes 

educatius a les necessitats del context mitjançant la descentralització: voluntat i capacitat de 

donar resposta a les necessitats de l'entorn a base d'una autonomia de centre i a una 

participació real de la comunitat educativa. 

⇒ Accountability: rendició de comptes, auditoria i avaluació de resultats mitjançant un 

seguiment avaluatiu. Avaluació del producte educatiu. Supervisió estreta com a garantia de 

qualitat i introducció de noves concepcions del que són els serveis públics i la seva gestió. 

Capacitat de retre comptes per a tenir un coneixement actualitzat de la realitat educativa a fi 

d'analitzar i adequar les condicions que han de permetre assolir els objectius i finalitats 

educatives acordats en un context democràtic. 
 

 
   

RESPOSIVENESS               ACCOUNTABILITY 
 

  Descentralització 
 
Estat  / Propi centre 

 
                Passar comptes 

 
Canvis de gestió 

  
Econòmiques                       Docents 

 
Diferent qualitat                    Canvi tasques 
entre centres                        agents implicats 

  
                                     Rendiment professional 
 

 
                                   Preparació            Motivació 

                                      Eficàcia               Eficiència 

 
 

 
Control/Avaluació 

 

     
              QUALITAT 
 

 

 

 

 

Així, doncs, l’avaluació ha passat a tenir un paper important i necessari dins el món 

educatiu amb una finalitat de millora i perfeccionament, com un element d’ajuda a tots els 

agents implicats a la recerca d’una QUALITAT d’ensenyament. Hem passat, com indica Coll 

(1984), d’un model d’intervenció “assitencial-clínic” a un model “educatiu-enriquidor”, a una 

avaluació més amplia i generals a les insititucions escolars i als sistemes educatius implicant 

una important transformació en els objectius, mètodes i pràctica avaluadora. 

 

El informe J. Delors (1996) és la síntesi d’una anàlisi global de la situació de l’educació 

dincs aquests context: es planteja la necessitat d’un debat democràtic a l’entorn de l’educació i 

de les possibilitats educatives; de la necessitat d’avaluació dels sistemes educatius en un sentit 

ampli. 

 

A partir d’aquests referents, l’avaluació és, dins del model constructivista i com recull la 
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LOGSE, una part fonamental del procés d’intervenció psicopedagògica.  

 
Com ens fan veure Borrell i Chavarria7, aquesta acció avaluadora (accountability) ve 

delimitada per una dimensió tècnica (utilitat i precisió) però estretament interrelacionada amb 

una dimensió social i ètica: és imprescindible respectar unes normes de factibilitat i honradesa 

innates a tota avaluació educativa. Per a molts autors, l’avaluació és més un procés ètic que no 

pas tècnic. 

 
L’ètica marca el correcte exercici de la professió. Les qüestions ètiques són molt més 

complexes ja que requereixen d’una cultura que no s’improvisa, d’aquí els esforços de les 

diverses associacions que han marcat les pautes d’actuació dels avaluadors als llarg de les 

darreres dècades. Entre d’elles destaca la Associació Americana d’Avaluació (AEA) que el 

1992 va posar en marxa una comissió que va establir uns principis generals, amb un caràcter 

més conceptual que operatiu, per a guiar l’actuació de l’avaluador.  
 
Aquests referents ens duen a que tota intervenció ha de ser contínuament revisada i 

ajustada a la realitat, amb una avaluació inicial de la situació, una avaluació formal durant el 

procés, introduint-hi els ajustos necessaris, i una avaluació final que ens permeti conèixer si hem 

assolit els resultats esperats i en quina mesura, per accions futures, hem d’introduir altres canvis, 

sempre de forma compartida i en col·laboració.  

 
 
 
 
 
L’avaluació és una eina imprescindible que ens permet refermar en el camí seguit o 

reconduir el procés, proporciona informació i control sobre tot el conjunt, és un element bàsic de 

la planificació i afecta a tots els altres elements i als protagonistes. 

 
L’avaluació es caracteritza per ser: 

 Sistemàtica: no són un conjunt d’accions puntuals sinó que s’ha de realitzar 

periòdicament, en funció d’un programa prèviament consensuat. Ha de tenir un propòsit el qual 

ha d’estar en consonància amb el model d’intervenció. 

 Objectiva: per la qual cosa es recorrerà a diverses fonts d’informació 

 Participativa: tots els membres que intervenen en el procés han de participar, en la 

mesura del possible, en la definició del sistema d’avaluació. 

 Flexible: s’ha d’escollir el mètode d’avaluació en funció de les característiques de cada 

intervenció. 

 Continua: mantenint una observació sistemàtica i permanent sobre tot el procés 

                                                           
7 BORRELL; CHAVARRIA (1998): “L’avaluació interna del centre”. Barcelona. Rosa Sensat 
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d’intervenció per garantir-ne l’adequació. 

 Formativa: per a reconduir el procés si hi ha desviacions no desitjables. Fomenta la 

presa de decisions per optimitzar els recursos disponibles. 

 Integradora: ha de tenir present tot el conjunt d’elements que intervenen en l’acció. 

Qualsevol decisió afecta sempre el conjunt del procés d’intervenció. 

 Personalitzada: cal considerar la diversitat dels membres sobre els que s’intervé. 

 Tècnica: coherent amb la naturalesa dels elements i els processos pedagògics, emprant 

els instruments i les tècniques apropiades a cada cas. 

 Sumativa: vigilància sobre els resultats aconseguits, que són indicatius de l’eficàcia de 

la intervenció. 

 

Seguint aquests criteris d’avaluació, vaig basar l’avaluació d’aquest projecte en els tres 

processos bàsics: 

 

 Avaluació inicial 

 Avaluació formativa 

 Avaluació sumativa o final 

 

 

 

 

 

5.3.1.- Avaluació situació inicial 
 

Es refereix a aquell procés avaluatiu que ens permet conèixer els referents i situació 

inicial a partir de la qual haurem d’actuar i que condicionaran el procés d’intervenció. 

 

Es tracta d’una avaluació del context ó avaluació diagnòstica del conjunt d’elements 

que condicionen les decisions: 

a)  normativa interna del Grup de projectes que podés condicionar el 

desenvolupament del projecte respecte el BSCW 
b)  context immediat: la Institució i la seva predisposició per acceptar innovacions 

tecnològiques. 

c)  característiques dels membres del Grup: coneixements i motivacions respecte les 

TIC i el treball cooperatiu 

d)  necessitats del Grup de projectes: respecte disposar d’un entorn virtual cooperatiu 

e)  recursos disponibles: dels membres del Grup (ordinador amb connexió a internet a 
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casa i/o a la feina, disposar de correu electrònic, ...) 

 
Les eines que vaig utilitzar per aquesta fase van ser: 

1) entrevista amb el responsable de l’àrea docent: a fi i efecte de conèixer la 

possibilitat d’integrar un entorn de treball cooperatiu en xarxa extern en el Grup de projectes 

sobre Estratègies d’aprenentatge.  

2) entrevista amb la coordinadora del Grup de projectes: a fi i efecte de saber la seva 

predisposició respecte el mateix tema. 

3) observació directa dels membres del grup a les reunions presencials: a través de 

comentaris i preguntes informals 

4) enquesta: per a conèixer els seus coneixements, motivacions i recursos respecte les 

TIC i el treball cooperatiu. A tal efecte vaig confeccionar un document en Word que va ser 

penjat al BSCW (annex 7) 

 
Els resultats, es varen concretar en: 

a) cap impediment per part de la Institució per a desenvolupar el projecte 

b) bona predisposició per part de la coordinadora per a dur a terme el projecte, amb el 

seu recolzament. 

c) l’observació i comentaris informals mostraven un tarannà dels membres obert a noves 

propostes, a acceptar canvis en el desenvolupament de les reunions, a treballar de forma 

cooperativa i dialogant, tothom disposava de correu electrònic, ... 

 

d) gràcies als resultats haguts a l’enquesta (annex 10), vaig poder constatar que el nivell de 

coneixements i ús tant de l’ordinador com d’internet era òptim per a 5 dels 6 membres; la 

predisposició i coneixements per treballar cooperativament eren òptims en tots ells, així com les 

expectatives que presentaven pel treball cooperatiu en xarxa. La 6ª persona disposava de 

possible ajut i bona predisposició per aprendre’n.  

Destacava l’ús de l’ordinador i d’internet a nivell personal, però no tant a nivell professional.   

 

En línies general, l’avaluació inicial ens situava en un punt de partida òptim per a dur a 

terme el projecte  de participació al BSCW. 

 

5.3.2.- Avaluació formativa 
 

Es refereix a aquell procés avaluatiu que ens permet constatar, durant el procés de la 

intervenció, si es compleixen les directrius planificades i observar com els membres del grup i la 

dinàmica d’aquest es desenvolupa de forma òptima, segons els objectius previstos, a fi i efecte 

de mantenir o modificar la planificació. 
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Aquesta avaluació formativa o avaluació del procés es refereix a analitzar i constatar: 

a)  participació dels membres del grup en el BSCW: com a signe evident 

d’acceptació i utilitat del medi pel treball del Grup de projectes en els períodes entre-reunions 

presencials 
b)  utilitat del BSCW: com a medi idoni per afavorir el treball cooperatiu en xarxa 

 
Les eines que vaig utilitzar per aquesta fase van ser: 

1) reports del BSCW: aquest entorn ens ofereix una eina important per a l’avaluació 

continuada. El BSCW genera diàriament, als membres catalogats com experts de cada entorn, 

un missatge a través del qual ens informa de quines accions bàsiques s’han dut a terme en 

aquest entorn i quins documents o enllaços han estat creats o consultats (annex 11). Així podem 

conèixer l’ús que els membres del Grup fan del BSCW. 

2) enquesta: per a conèixer l’opinió directa dels participants respecte el BSCW i l’ús que 

n’han fet, el desenvolupament de les seves expectatives, vaig confeccionar una enquesta en 

format Word  (annex 8). A mitjans de curs i tants cops con creguessin convenient, els membres 

del Grup haurien de baixar-se el document que hi a la web anomenat Avaluació formativa i 

l’haurien de respondre i fer arribar a l’apartat corresponent de la web.  

 

 

3) entrevistes amb la coordinadora del Grup de projectes: a fi i efecte de conèixer la 

seva opinió com a usuària del BSCW i, com coordinadora del Grup, del seu benefici en el 

desenvolupament del mateix. 

4) observació directa dels membres del grup a les reunions presencials: a través de 

comentaris i preguntes informals 

 
Els resultats encara no estan disponibles, tota vegada que l’ús del BSCW és molt recent 

(mitjans Novembre 2001) i no finalitzarà fins a finals de Maig del 2002. En aquest curt període de 

proves (2 sessions presencials) podem analitzar: 

a) bon començament per part de 3 dels membres: es van registrar ràpidament, van baixar-

se el document d’Avaluació inicial, el van respondre i el van penjar a la web 

b) comentaris positius a les reunions tant dels membres del grup com de la coordinadora 

respecte la possibilitat de disposar d’aquest entorn 

c) ús del BSCW, per part de 4 dels membres, per l’intercanvi de missatges (fet que va dur 

a crear l’apartat FÒRUM) però encara cap dels membres ni la coordinadora han utilitzat l’entorn 

per a penjar documents de la darrera reunió. 

 

El curt període de desenvolupament del projecte fa encara inviable treure conclusions 
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respecte l’ús del BSCW, la seva idoneïtat com a entorn cooperatiu  per a aquest Grup i si caldrà 

reajustar algun punt del projecte. 

 
 

5.3.3.- Avaluació sumativa o final 
 
Es refereix a aquell procés avaluatiu que ens permet analitzar els resultats aconseguits i 

treure’n conclusions. Cal tenir present els resultats no previstos. És un element bàsic per a 

millorar les accions futures o iniciar possibles nous projectes. 

 
Aquesta avaluació sumativa o avaluació final es refereix a analitzar i constatar els 

resultats de l’ús del BSCW en el Grup de projectes i si aquest s’ajusten als objectius proposats: 

a)  disposar d’un espai virtual que afavoreixi la interacció entre els membres del Grup 

de projectes en els períodes que hi ha entre les reunions presencials. 
 
Les eines previstes per aquesta fase van ser: 

1) reports del BSCW: treure conclusions respecte l’ús dels membres del Grup dins de 

l’espai BSCW 

 

 

 

2) enquesta: per a conèixer l’opinió directa dels participants respecte el BSCW vaig 

confeccionar una enquesta en format Word (annex 9). Aquesta enquesta haurà de ser omplerta i 

penjada de la web un cop acabat el Grup de projectes o a pocs dies del seu final, el proper mes 

de Maig 2002. 

3) entrevista final amb la coordinadora del Grup de projectes: a fi i efecte de fer una 

valoració global de l’ús i utilitat del BSCW. 

4) observació directa dels membres del grup a la reunió final: a través de comentaris 

i preguntes informals 

 
Els resultats no estaran disponibles fins a finals del mes de Maig del 2002.   

 

5.3.3.1.- Del Projecte 
 

No podem fer encara, doncs, una valoració final del Projecte com a tal.  

 
Les expectatives, a partir de les dades objectives de les quals disposem (Avaluació inicial) i 

de la bona rebuda del projecte per part de la coordinadora i dels membres del Grup, són bones i 

esperançadores: el potencial del BSCW és l’idoni per aquest projecte i els membres del Grup 

són afins amb ell. 
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Els potencials són els correctes. L’experiència és la que ens dictarà els resultats reals. 

 

5.3.3.2.- Autoavaluació 
 

L’assessor no és un element extern que identifica l’origen del trastorn, l’aïlla i el tracta 

puntualment: la intervenció psicopedagògica ha d’estar basada en els principis de 

contextualització,  prevenció, visió sistemàtica, col·laboració i autoavaluació. Ha d’anar 

més enllà de l’anàlisi de demandes concretes i ha d’abordar globalment la realitat de l’entorn 

d’intervenció, efectuant una autoavaluació continua del seu procés d’intervenció i anar introduint 

les modificacions que siguin pertinents per arribar a assolir els objectius previstos. 

 

 En aquest sentit, vaig considerar imprescindible participar en aquest Grup de projectes 

des del seu començament (Octubre 2000), malgrat que el Pràcticum I no el vaig iniciar fins el 

Febrer de 2001 i el Pràcticum II fins el Setembre del 2001. 

 

 

 

 

 Aquesta presència des del començament em permetia participar del Grup com un 

element extern, però que s’integrava en el seu funcionament i que, poc a poc i a través de 

l’acceptació de la meva participació, va acabar sent un membre més, un membre intern. 

 

 Aquest treballar des de dins, junt amb les entrevistes amb el responsable de l’àrea docent 

de la Institució i les entrevistes amb la coordinadora del Grup de projectes,  m’ha permès 

conèixer perfectament tot el context que envolta aquest grup: les característiques i tarannà dels 

seus membres, dels Grups de projectes en general i de la Institució. 

 

 Tot procés avaluatiu, entès com una avaluació permanent, ha d’anar dirigida no sols a les 

tasques que haguem planificat respecte del projecte, sinó també de la pròpia actuació i 

procediments de la tasca assessora en la seva globalitat: 

 

���   cal una Avaluació inicial en tant que avaluació de la planificació: avaluació tècnica 

consistent en valorar la coherència interna de cadascun dels elements del disseny del projecte i 

les relacions mútues, incloent-hi les pròpies decisions sobre l’avaluació. Cal fer-ho de forma 

compartida amb la resta de participants.  

 

 En aquest punt els comentaris i orientacions del coordinador del Pràcticum tenien un paper 
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important i crucial a l’hora de validar el disseny del projecte. 

 

 En aquest procés cal també una autoobservació del nostre treball amb una mirada el més 

imparcial i objectiva possible: una reflexió de tots aquell passos que anem fent en el procés de 

disseny, tenint en compte el procés en el seu conjunt i tots els agents implicats. 

 

 Cal també la contrastació de la idoneïtat de la nostra actuació amb els membres implicats 

en aquest procés: la coordinadora i els membres del Grup. Els seus comentaris, bona 

predisposició i entusiasme eren una bona eina de validació del disseny inicial del projecte. 

 

���   en quant a l’Avaluació formativa, a fi i efecte de reconduir la meva intervenció, si fos 

pertinent, queda palesa a través de la coordinació del consultor del Pràcticum, dins del BSCW, 

dels comentaris dels membres del Grup i de la coordinadora i de la pròpia autoreflexió i anàlisi 

de les dades objectives (enquesta i nivell de participació al BSCW: anàlisi dels reports). 

 

 

 

 

El meu paper és crucial en la dinamització del Grup virtual, per això cal estar pendent de 

tots els indicadors que ens poden donar llum respecte el nivell de participació del Grup al BSCW 

(reports diaris, visitar personalment cada diària la web, lectura dels missatges fets arribar pels 

altres membres, enviar missatges periòdics incitant a participar a la resta de participants, 

comentaris a les reunions presencials, ...) i reconduir si fos pertinent la meva actuació, amb 

l’assessorament del consultor si cal. 

 

���   l’Avaluació final de la meva actuació va directament lligada als resultats de l’Avaluació 

final del projecte: l’èxit o fracàs de la meva actuació vindrà reflectida per l’èxit o fracàs del 

projecte.  

 

El fracàs del projecte implica no haver sabut reconèixer els indicadors de que el projecte 

no ha estat ben dissenyat o no ha estat ben conduït, no havent establert les modificacions 

pertinents. 

 

L’èxit del projecte reflecteix que el disseny inicial i les modificacions en el camí han estat 

les adequades per a una bona finalització del projecte, amb la col·laboració de la resta de 

membres del Grup. 

 



UOC – Estudis de Psicopedagogia                                       Formació Permanent del professorat a la xarxa  
Pràcticum II - Semestre  2001-2002/1r                                                            Una experiència de treball 
cooperatiu 

Alumna: Mercè Saura i Montiel                        - 59 -                               Consultor: Ramon Barlam Aspachs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- CONCLUSIONS I PROSPECTIVA 
 

En el nostre Grup de projectes, com en la resta,  es produïa una incidència que afectava 

en el ritme de treball i en el clima del grup: les relacions presencials eren quinzenals. Aquest 

període entre sessions era massa llarg i influïa en la continuïtat del treball i en la sensació de 

pertinença al grup, en el seu clima i cohesió. 

 

Donat que el principi que regeix aquests Grups de projectes és un dels quatre pilars de 

l’educació assenyalats a l’informe J. Delors (1996): aprendre a conviure i a treballar en projectes 

comuns, els Grups es basen en l’aplicació d’estratègies de treball cooperatiu. El repte era assolir 

aquest treball cooperatiu en xarxa, de forma virtual, afavorint la continuïtat, la comunicació i la 

interacció positiva.  

 

Per això vàrem decidir utilitzar l’entorn virtual del BSCW, tota vegada que ens permetia 

establir un marc de treball a internet on s’acomplien les dues bases de l’aprenentatge cooperatiu: 

• unitat de finalitat, per a tots els participants  
• col·laboració entre els participants per assolit la finalitat  
 

Ens trobàvem en un entorn virtual, on la sensació de solitud pot ser una de les 

característiques principals. Però el BSCW ens ha ajudat a crear el sentiment 
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d’interdependència positiva necessari entre els membres del grup, de forma que cada un d’ells 

ha pogut oferir el seu treball i, alhora, interessar-se pel dels demés fora de les sessions 

presencials.  Això ha permès que no es trenqués la continuïtat del treball . 
 

Alhora ha permès un altre benefici: l’estalvi de temps. Això es referia en tant que: 

 la coordinadora disposava d’un entorn compartit on fer arribar als membres del grup les 

conclusions del treball realitzat conjuntament i de forma cooperativa a cada sessió presencial.  

 els membres del grup disposaven d’un entorn compartit on fer arribar a la resta de 

membres el treball que elaboraven fora de les sessions presencials, alhora que intercanviar 

missatges formals i informals.  

 

D’aquesta manera tots els integrants del grup podien disposar d’aquests documents abans 

de la propera reunió, estudiar-els i treballar futures propostes. Amb això optimitzàvem el temps i 

la qualitat de les sessions futures. 

 
 

El fet de tractar-se d‘una modalitat asíncrona de relació, de poder-se connectar a aquest 

entorn en qualsevol moment i a qualsevol hora, ha afavorit que el membres del Grup de 

projectes no quedessin desconnectats de la feina ni desconnectats entre ells en el període 

d’entre reunions presencials.  

 
Un dels primers dubtes que es plantejava era el coneixement i habilitat que els membres 

del Grup tenien de l’ordinador i d’internet, ja que serien les eines imprescindibles per a poder dur 

endavant aquest projecte. Però alhora podien ser les barreres que fessin inviable desenvolupar-

lo.  

 
Teníem a favor l’actitud oberta i participativa dels membres del Grup per facilitar la 

comunicació, l’intercanvi i l’acceptació de noves eines de comunicació. 

 
Gràcies als resultats haguts a l’Avaluació Inicial vaig poder constatar que el nivell de 

coneixements i ús tant de l’ordinador com d’internet i la motivació i expectatives dels membres 

del Grup era òptim per a dur a terme el projecte. 

 
Malgrat aquesta bona predisposició i coneixements inicials,  està costant força d’arrencar 

aquest treball cooperatiu en xarxa ja que la gent, en general,  no està acostumada a utilitzar 

aquests espais i a compartir la feina a través d’internet. Existeix encara una certa recança a 

situar documents propis en entorns d’internet, malgrat que es tracti d’entorns restringits com el 

BSCW, en part per desconeixença de qui pot realment accedir a ells i en part per una certa 

“vergonya” de fer públic un document personal. La manca d’un coneixement directe i d’un ús 
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continuat d’aquests entorns fa que es produeixin malfiances o pors que impossibiliten un ús més 

generalitzat.  

 
Aquests factors justifiquen que en general al BSCW hi ha una major participació com a 

beneficiaris dels treballs que s’hi pengen que no pas com a participants actius fent arribar 

material: donat el perfil de participants que hi intervenen, es deu més a una certa “vergonya” del 

treball propi que no pas d’un “aprofitar-se” del treball aliè.  

 
Donat que es tracta d’un projecte encara en desenvolupament, les expectatives es 

mantenen a un bon nivell: vaig aconseguir que pengessin la seva Avaluació Inicial en aquest 

entorn, així com que fessin servir l’ús de missatges per a presentar-se (malgrat que portàvem 

més d’un curs treballant junts i ja ens coneixíem!) o per a fer comentaris informals.  És un bon 

començament, encara que lent. 

 
 
 
Els membres del Grup, abans de començar, tenien tots assumit que el treball, dins del 

marc educatiu i social actual, ha de ser imprescindiblement cooperatiu. Per això, la meva tasca a 

partir d’ara serà centrar la intervenció psicopedagògica en quant la dinamització del grup en el 
seu vessant virtual.  

 

Caldrà continuar potenciant a les sessions presencials l’ús del BSCW com a eina 

necessària i imprescindible per a donar coherència i continuïtat al treball presencial, establir-ho 

com una eina imprescindible per a donar continuïtat a les sessions presencials.   

 

Cal reconduir la seva recança explicant un i altre cop de que es tracta d’un espai restringit 

al nostre ús.  Per això va ser important la personalització de l’entorn amb el banner de la 

Institució: quedava palès físicament que es tractava d’un entorn restringit al nostre Grup. 

 

Està sent una experiència positiva a nivell de Grup, però alhora està servint també com a 

experiència positiva per a la Institució: ja fa un temps que estan desenvolupant una intranet, un 

espai d’accés restringit al personal de les escoles (equips Directius, Claustres, ...) on reben 

informacions i avisos segons el col·lectiu al qual pertanyen, accessible sols a través d’una 

contrasenya.   
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Dins d’aquest entorn restringit es pot accedir actualment a informació general relativa al 

treball desenvolupat pels diferents Grups de Projectes (objectius, si encara s’hi està treballant, 

termini previst, ... ). 

 

La nostra experiència està servint per al disseny d’un nou apartat de la intranet on cada un 

dels Grups de Projectes disposi d’un entorn virtual particular on intercanviar documents i 

missatges, com ja està fent ara el Grup d’Estratègies d’aprenentatge al BSCW. 

 

El fet de que aquest espai compartit es trobi dins de la web de la Institució pot ajudar a 

trencar pors i, per tant, a una major implicació dels membres. 

 

 

7.- VALORACIÓ PERSONAL DEL PROJECTE 
 

Aquest projecte de Pràcticum se’m presentava com un veritable repte: portava treballant en 

el Grup de projectes des de l’Octubre del 2000 i havia encaminat el meu projecte cap a 

desenvolupar l’assessorament psicopedagògic a un grup de Formació permanent respecte les 

Estratègies d’aprenentatge. 

 

Però a principis d’aquest semestre 2001-02 se’m va donar la possibilitat de reencaminar 

aquest projecte i concretar-ho en un vessant que no havia previst: el treball cooperatiu en 
xarxa. 

 

La por va ser un dels primers sentiments: treballar en un àmbit d’intervenció 

psicopedagògic gens desenvolupat al llarg de la carrera de Psicopedagogia, com és l’ús de les 

TIC.  

 

Però la por va anar donant pas a la sensació de repte personal i professional a l’haver de 

desenvolupar un àmbit totalment d’actualitat i imprescindible com a psicopedagoga: la nova 

societat exigeix de tots els professionals una contínua adaptació als canvis que en aquesta es 

produeixen. I l’ús de les TIC com a eina de treball professional i personal és, ara per ara, 

imprescindible per afavorir l’aprenentatge autònom i el treball cooperatiu: la societat actual no es 

pot comprendre sense les TIC.  

 

He pogut constatar com la tecnologia ens permet crear comunitats virtuals, espais 

d’interacció humana on l’espai i el temps es relacionen de forma asíncrona i ofereix noves vies 



UOC – Estudis de Psicopedagogia                                       Formació Permanent del professorat a la xarxa  
Pràcticum II - Semestre  2001-2002/1r                                                            Una experiència de treball 
cooperatiu 

Alumna: Mercè Saura i Montiel                        - 63 -                               Consultor: Ramon Barlam Aspachs 

per l’educació i la interacció. Les TIC han ampliat en molt poc temps el ventall de canals, eines i 

dispositius de comunicació disponible. Utilitzar de forma eficaç i responsable aquestes eines de 

comunicació interpersonal i de treball cooperatiu, tant en la seva modalitat síncrona (xat, 

videoconferència) com asíncrona (correu electrònic, fòrums) ha esdevingut una nova exigència 

social i un repte en aquest projecte.  

 

Aquestes eines TIC ens han permès desenvolupar una experiència de treball cooperatiu 

virtual amb gran quantitat d’avantatges que hem pogut anar constatant i, si com en el nostre cas, 

es pot combinar amb presencialitat, aquest és un dels medis de formació permanent més 

complet i enriquidor. 

 

 

Ha esta una intervenció d’acord al nou model de societat on es valora més la intel·ligència 

emocional i la capacitat d’adaptació al canvi permanent. 

 

 Aquest projecte ha estat una experiència que m’ha fet reflexionar i entendre encara més la 

necessitat de mantenir actituds obertes al canvi… als canvis que la nostra societat imposa i als 

quals ens hem d’afrontar com a part integrant de la nostra vida personal i professional: 

 

“Ahora se daba cuenta de que era natural que el cambio se produjese contínuamente, 

tanto si uno lo espera como si no. El cambio sólo le sorprende a uno si no lo espera ni cuenta 

con él”  

 

“Hoy necesitamos gente flexible, que no sea posesiva respecto a ‘cómo se hacen las cosas 

por aquí’ (...) vivir en una constante corriente de aguas bravas, con todos los cambios que 

ocurren en el trabajo o en la vida, puede ser algo muy interesante, a menos que la gente no 

tenga una forma de considerar el cambio que le ayude a comprenderlo”8  

 

 

 

 

 

 

 

“Fin ... ¿o acaso es sólo un nuevo principio?"8 

                                                           
8SPENCER JOHNSON, M.D. (2000): ¿Quién se ha llevado mi queso? Como adaptarnos a un mundo en constante cambio. Col. 
Empresa XXI. Ed. Urano 
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9.- ANNEX 
 
Annex 1 

PPRROOJJEECCTTEE  GGRRUUPP  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓ  PPEERRMMAANNEENNTT  
QQuuèè  ééss  eell  BBSSCCWW 

 
Aquest projecte de Formació permanent de docents en xarxa s’insereix dins del marc del BSCW. 
 
El BSCW és un recurs de la European Schoolnet, associació internacional formada per més de 

20 Ministeris d’Educació europeus pel desenvolupament de les 
escoles, docents i alumnes de tota Europa. Proporciona recursos 
educatius a través de les TIC per facilitar la comunicació i 
l’intercanvi d’informació a tots els nivells de l’educació escolar. 
 
   Així, doncs, el BSCW ó Basic Support for Cooperative Work  és un entorn de treball cooperatiu 

a través d’internet: és un lloc de col·laboració on es poden penjar 
documents, baixar-se documents, fer avisos, formar grups de treball, ... 
entre col·lectius restringits d’escoles o docents, prèviament autoritzats, 
amb la finalitat d’enriquir-se mútuament compartint activitats i 

experiències pròpies sense problemes de copyright. 
 
 A diferència d’altres projectes, aquí el professor no és el consumidor d’un producte que s’ofereix 
a la xarxa, sinó que aquest té una actitud activa de col·laboració intercanviant experiències i materials 
didàctics. 
 
 Per a poder utilitzar el BSCW no cal cap formació prèvia (fora convenient certa experiència de 
treball cooperatiu i de recerca en xarxa) ni cal instal·lar cap programa informàtic específic, sols cal tenir: 

 una adreça de correu electrònic 
 un explorador de web, preferentment Netscape o Explorer 
 haver estat convidat a participar-hi i disposar, per tant, d’una contrasenya d’entrada 

 
 Aquest entorn ens permet que aquest treball cooperatiu es pugui realitzar de dues formes:  
 

•••   asíncrona o no simultània: a través d’uns espais de treball compartit on els grups podem 
emmagatzemar, editar, compartir i manipular col·lectivament els nostres documents.  

 
http://bscw.gmd.de/index.html 
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•••   síncrona o simultània: el BSCW proporciona eines que permeten planificar i organitzar 

reunions, iniciar reunions virtuals a través de programes de videoconferències o telèfon i comunicar-se 
amb cooperadors que han iniciat una sessió i estan en un espai de treball compartit treballant. 

 

(clica aquí per tornar al text) 
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(clica aquí per tornar al text) 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3  

PPRROOJJEECCTTEE  GGRRUUPP  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓ  PPEERRMMAANNEENNTT  
EEssqquueemmaa  ddeell  PPrroojjeeccttee 

 
 Grup de Formació Permanent 

1.- Presentacions integrants del grup 

1.1.- Presentem-nos personalment! 
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2.1.- Grup d’Estratègies d’aprenentatge 

2.1.1.- Habilitats bàsiques 

2.1.1.1.- Quadre habilitats bàsiques 
(Document Word) 

2.1.1.2.- Lectura comprensiva 

2.1.1.2.1.- Quadre lectura comprensiva 
(Document Word) 

2 1 1 3 Resolució de problemes
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Per a qualsevol consulta o dubte dirigiu-vos a: 
 

msaura@campus.uoc.es 
 
 
 

(clica aquí per tornar al text) 
 

 

 

 

Annex 4  

PPRROOJJEECCTTEE  GGRRUUPP  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓ  PPEERRMMAANNEENNTT  
RReeggiissttrree  aall  BBSSCCWW 

 
1)  

Un cop us hagi convidat a participar des del BSCW, rebreu un missatge en anglès amb la 
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referència: 
 
Invitation to register with EUN Workspaces (http://workspaces.eun.org) 
 
La seva traducció, aproximada, és: 
 
“Assumpte: Invitació a registrar-se  
 

Aquest missatge per e-mail ha estat creat automàticament pel sistema del 
BSCW. 
msaura (adreça d’e-mail: msaura@campus.uoc.es) t’ha convidat a utilitzar 
aquest servidor. 
L’espai de lloc-de-treball (workspace) compartit BSCW permet la cooperació a 
la WWW. 
 
Per REGISTRAR-SE, si us plau procediu com indica a continuació: 
 
1.- Obra el teu navegador (per exemple Netscape o Explorer) 
2.- Entra la següent URL o adreça/localització 
 
     http:/// workspaces.eun.org/........... (diferent per a cada convidat) 
 
** Aquesta adreça s’ha d’escriure tot seguit, sense trencaments ni espais.  
(   Per assegurar-se no cometre errors pots fer: 

- seleccionar l’adreça amb el mouse,  
- clicar el botó dret del ratolí 
- prendre l’opció COPIAR (copy) 
- situar-te a la casella DIRECCION del teu navegador 
- clicar el botó dret del ratolí 
- prendre l’opció PEGAR (paste) 

** Si el teu servidor de correu ho permet, el més senzill és clicar directament sobre l’adreça del 
missatge.) 
 
3.- Obre aquesta pàgina d’internet. 
Quan estiguis en ella, veuràs un formulari, et demanarà d’entrar el username 
(nom d’usuari: la part del vostre e-mail que hi ha davant de l’@) i el 
password (contrasenya) que vosaltres escolliu. 
 
Aleshores cliqueu sobre el botó de “Complete Registration” i estaràs 
registrat com a membre del workspace! 
 
*** Per qüestions de seguretat, l’adreça que et donem més amunt només és 
accessible un cop i es torna invàlida immediatament després. Per això ves 
molt en compte quan carreguis el procés de registre.” 
 
 

Malgrat tot, si teniu cap problema durant el procés de registre, envieu-me un e-mail 
(msaura@campus.uoc.es) i ho solucionarem. 

 
 
 
 
 

2) 
A partir d’aquest moment ja podeu accedir a l’espai entrant a la web: 
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                   http://www.pangea.org/iearn/harrypotter 

Cliqueu sobre el dibuix de la porta 
 
S’obre una nova pantalla: 

I accedir a l’opció Private workspaces      (no pas a “Public workspace”). 
 
Us demanarà el nom d’usuari i la contrasenya: 

 
I ja tindreu accés al BSCW: 

 
 

3) 
 
Un cop registrats, rebreu un altre missatge on, aproximadament, us diran: 
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“Aquest missatge per e-mail ha estat creat automàticament pel servidor BSCW 
http://workspaces.eun.org com a resultat del teu registre.  
 
Ara éts un usuari registrat: 
 
    login name:      msaura (nom d’usuari) 
    email address:   msaura@campus.uoc.es (el vostre e-mail) 
 
Pots contactar amb el servidor fent servir la següent adreça en el vostre 
navegador de WWW: 
 
    http://workspaces.eun.org/bscw/bscw.cgi 
 
El teu nom d’usuari i contrasenya calen quan accediu al servidor amb aquesta 
URL. 
 
Us recomanem que no esborreu aquest missatge d’e-mail per tenir-lo de 
referència en el futur. (Es recomanable desar-ho en un lloc fàcilment localitzable) 
 
PS: En el cas de que no recordeu la vostra contrasenya (codi de pas), podeu 
simplement (re-)registrar-vos amb la URL: 
 
    http://workspaces.eun.org/pub/EUN-expert.cgi?op=rmail 
 
    Si us plau, escriviu la vostra adreça d’e-mail msaura@campus.uoc.es en el 
formulari de registre mostrat com a resposta.” 
 
 
 
 

(clica aquí per tornar al text) 
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PPRROOJJEECCTTEE  GGRRUUPP  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓ  PPEERRMMAANNEENNTT  
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MMaannuuaall  dd’’úúss 

 
 

1.- Com s’organitzar el material: 
 
El BSCW no permet tenir una visió general de què hi ha dins de cada carpeta: cal anar provant 

fins que trobem la carpeta adequada on penjar el nostre document o d’on descarregar el document o 
informació que cerquem. 

Per això, a la carpeta Presentacions integrants del grup trobareu un document anomenta 
Esquema del Projecte on trobareu, en forma d’arbre, la distribució de totes les carpetes i subcarpetes 
d’aquest grup de treball.  

Us recomano que us la imprimiu i la tingueu al davant a l’hora de penjar o cercar qualsevol 
document.  

Per a facilitar-vos la cerca, les capetes estan numerades seguint l’esquema d’arbre: és a dir, per 
exemple, la carpeta 2.1.2.- Glossari es troba dins de la carpeta 2.1.- Grup d’Estratègies d’aprenentatge  
la qual es troba dins de la carpeta 2.- Grups de projectes. 

 
Per a seguir una organització general coherent, fora millor que respectessim l’actual configuració 

de les carpetes i no utilitzessiu l’opció de crear carpetes noves (Add folder). Si creieu convenient crear-
ne alguna de nova, feu-me arribar un missatge i us la crearé (msaura@campus.uoc.es ). 

 
2.- Com consultar material: 

 
Un cop situats a la primera pantalla, clicant sobre les diferents carpetes (tant sobre el dibuix de la 

carpeta  com sobre el text del seu nom 1.2.- Quès és el BSCW?) arribarem fins al document que 
volguem consultar o la carpeta on volguem penjar el nostre document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les carpetes quan una carpeta  presenten una fletxa negra al seu costat (   ) indica que dins 

d’aquesta carpeta hi ha altres carpetes o documents. 
Si la carpeta no presenta aquesta fletxa negra vol dir que aquesta carpeta està buida, que 

encara no s’ha penjat cap document. 
 
Un cop situats a la carpeta adequada, sols cal clicar sobre el document que ens interessi i 

aquest obrirar automàticament l’aplicatiu necessari per poder llegir el document (Word, plana web, ...). 
 
Exemple: 
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Per a poder capturar i guardar o imprimir el document sols cal que utilitzeu les opcions de la 

barra d’eines del vostre navegador o les opcions de la funció ARCHIVO (Archivo / Imprimir; Archivo 
guardar como; etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Com incorporar material: 
 

3.1.- Missatges curts: 
  
1r.- Situeu-vos a la carpeta on voleu penjar el vostre missatge 
2n. Cliqueu sobre l’opció Write que hi ha a la barra de la part inferior dreta de la carpeta 

escollida 
 Se us obra una nova pantalla de missatge on podeu incloure: 

a) a l’apartat Type: segons l’opció que preneu al costat del nom del missatge sortirà una icona 
diferent (un article, n signe d’admiració, una bombeta, ...) 

b) a l’apartat Subject: heu d’escriure el títol del vostre missatge 
c) a l’apartat Message: heu d’escriure el vostre missatge 
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 3r.- Un cop redactat el missatge, cliqueu sobre l’opció 

 
 
 
3.2.- Documents que es troben en el vostre ordinador: 
 
1r.- Situeu-vos a la carpeta on voleu penjar el vostre missatge 
2n. Cliqueu sobre l’opció Add doc que hi ha a la barra de la part inferior dreta de la carpeta 

escollida 

3r.- Cliqueu sobre l’opció Examinar i cerqueu dins del vostre ordinador el fitxer que voleu enviar. 
Si voleu canviar el nom del fitxer, escriviu el nou nom a l’apartat Document name 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4rt. A continuació cliqueu sobre l’opció 
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3.3.- Webs que considereu addients: 
 
1r.- Situeu-vos a la carpeta on voleu penjar el vostre missatge 
2n. Cliqueu sobre l’opció Add URL que hi ha a la barra de la part inferior dreta de la carpeta 

escollida 

3r.- Cliqueu sobre l’opció URL l’adreça d’internet que voleu afegir.  

 
4rt. Doneu un nom de referència de la plana web a and its label is (ex. Web de la XTEC). 
5è. Si voleu (opcional) podeu fer una petita descripció de la web o dels seus punts d’interès. 
6è. A continuació cliqueu sobre l’opció 

 
 
IMPORTANT: 
 
 No tingueu por d’equivocar-vos. Tot és esmenable i esborrable. 
Assageu i proveu totes les opcions tants cops com creieu necessari. 

Si voleu esborrar o esmenar cap document que hageu penjat, 
contacteu amb mi: ho esmenarem tot seguit. 

Per a qualsevol consulta o dubte dirigiu-vos a: 
 

msaura@campus.uoc.es 
 
 
 
 
 
 

(clica  aquí  per tornar al text) 
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Annex 6 
 

 

 

 

 

 

 

 
(cliqueu aquí per tornar al text) 
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Annex 7 

PPRROOJJEECCTTEE  GGRRUUPP  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓ  PPEERRMMAANNEENNTT  
AAvvaalluuaacciióó  iinniicciiaall 

 
El document que trobareu en el full 2 d’aquest fitxer té un caràcter merament de referent a partir 

del qual saber els vostres coneixements en quant l’ús habitual que en feu i els coneixements que teniu 
respecte els ordinadors, internet i el treball cooperatiu.  
 
 Un cop resposta aquesta enquesta inicial (poseu una X a la casella que consideris més 
adequada), graveu el fitxer al vostre ordinador amb el següent nom: AIcognom.doc. 
 És a dir, si el meu nom és Mercè Saura, el meu fitxer el gravaré amb el nom de AIsaura.doc. 
 
 Per fer-ho arribar al BSCW, a la carpeta Avaluació inicial, haureu de seguir les instruccions de 
l’apartat 3.- Com incorporar material / 3.2.- Documents que es troben en el vostre ordinador del 
Manual d’ús. 
 
 
 
IMPORTANT: 
 
 No tingueu por d’equivocar-vos. Tot és esmenable i esborrable. 
Assageu i proveu totes les opcions tants cops com creieu necessari. 

Si voleu esborrar o esmenar cap document que hageu penjat, 
contacteu amb mi: ho esmenarem tot seguit. 

Per a qualsevol consulta o dubte dirigiu-vos a: 
 

msaura@campus.uoc.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom: Molt Alguns cops Mai Observacions 
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1.- Utilitzes l’ordinador..... 

    

     ... per a tasques personals     

     ... per a tasques relacionades amb la feina     

     ... en activitats a classe, amb els alumnes     

 
2.- Utilitzes internet ..... 

    

     ... per a ús personal     

     ... com a font d’informació professional     

     ... com a eina de treball a classe     

     ... com a eina de comunicació personal 

(correu electrònic / e-mail) 

    

     ... com a eina de comunicació professional 

(correu electrònic / e-mail) 

    

 
3.- Utilitzes el treball cooperatiu ..... 

    

     ... en treballs amb altres companys de 

professió, dins la dinàmica habitual de l’escola 

    

     ... en treballs amb altres companys de 

professió, dins de grups de formació, fora de 

l’escola 

    

     ... en activitats amb els teus alumnes, a 

classe 

    

 
4.- Creus que és possible el treball cooperatiu 
en un medi virtual (internet) 

    

 Bona No ho sé Dolenta Observacions 

 
5.- Quines expectatives tens, a partir de la 
teva experiència i coneixements,  de la 
possibilitat de treballar de forma cooperativa 
en xarxa amb altres professionals o escoles?  

    

6.- ... els teus comentaris: 
 

 

 

 

 
(clica aquí per tornar al text de Metodologia) (clica aquí per tornar al text d’Avaluació del projecte) 
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PPRROOJJEECCTTEE  GGRRUUPP  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓ  PPEERRMMAANNEENNTT  
AAvvaalluuaacciióó  ffoorrmmaattiivvaa 

 
 
El document que trobareu en el full 2 d’aquest fitxer el podeu omplir durant el transcurs del Grup 

de Formació, tants cops com volgueu.  
 
 Un cop resposta aquesta enquesta (poseu una X a la casella que consideres més adequada), 
graveu el fitxer al vostre ordinador amb el següent nom: AFcognom.doc. Si n’envieu més d’un, 
numereu-los: Afcognom2.doc 
 És a dir, si el meu nom és Mercè Saura, el meu fitxer el gravaré amb el nom de AFsaura.doc. 
 
 Per fer-ho arribar al BSCW, a la carpeta Avaluació formativa, haureu de seguir les instruccions 
de l’apartat 3.- Com incorporar material / 3.2.- Documents que es troben en el vostre ordinador del 
Manual d’ús. 
 
 
 
IMPORTANT: 
 
 No tingueu por d’equivocar-vos. Tot és esmenable i esborrable. 
Assageu i proveu totes les opcions tants cops com creieu necessari. 

Si voleu esborrar o esmenar cap document que hageu penjat, 
contacteu amb mi: ho esmenarem tot seguit. 

Per a qualsevol consulta o dubte dirigiu-vos a: 
 

msaura@campus.uoc.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom: Molt Alguns cops Mai Observacions 
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1.- Has utilitzat el BSCW per a ... 

    

     ... llegir documents, links, ... d’altres 

companys del Grup de projectes 

    

     ... adjuntar documents, links, ...  propis al 

Grup de projectes 

    

     ... llegir documents, links, ... d’altres 

companys de l’apartat Harry Potter 

    

     ... adjuntar documents, links, ...  propis a 

l’apartat Harry Potter 

    

Sí Alguns cops No Observacions  
2.- T’és fàcil arribar als documents que 
t’interessen? 

    

 
3.- Has pogut penjar els teus documents? 

    

 
4.- T’has pogut gravar al teu ordinador els 
documents que t’interessen? 

    

 
5.- Has pogut imprimir-te els documents que 
t’interessen? 

    

 
6.- Tens prou informació a la web per a 
desenvolupar-te dins el BSCW 

    

 
7.- Creus que és positiu aquest treball 
cooperatiu en xarxa? 

    

 
8.- Han canviat les teves expectatives 
respecte la possibilitat de treballar de forma 
cooperativa en xarxa amb altres 
professionals o escoles?  

    

 
9.- ... fes els teus comentaris: 
 

 

 
(cliqueu aquí per tornar al text de Metodologia) (cliqueu aquí per tornar al text d’Avaluació del projecte) 
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PPRROOJJEECCTTEE  GGRRUUPP  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓ  PPEERRMMAANNEENNTT  
AAvvaalluuaacciióó  ffiinnaall 

 
 
 El document que trobareu en el full 2 d’aquest fitxer el podeu omplir un cop acabi el projecte del 
Grup de Formació. 
 
 Un cop resposta aquesta enquesta (poseu una X a la casella que consideres més adequada), 
graveu el fitxer al vostre ordinador amb el següent nom: AScognom.doc.  
 És a dir, si el meu nom és Mercè Saura, el meu fitxer el gravaré amb el nom de ASsaura.doc. 
 
 Per fer-ho arribar al BSCW, a la carpeta Avaluació final, haureu de seguir les instruccions de 
l’apartat 3.- Com incorporar material / 3.2.- Documents que es troben en el vostre ordinador del 
Manual d’ús. 
 
 
 
IMPORTANT: 
 
 No tingueu por d’equivocar-vos. Tot és esmenable i esborrable. 
Assageu i proveu totes les opcions tants cops com creieu necessari. 

Si voleu esborrar o esmenar cap document que hageu penjat, 
contacteu amb mi: ho esmenarem tot seguit. 

Per a qualsevol consulta o dubte dirigiu-vos a: 
 

msaura@campus.uoc.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom: Molt Alguns cops Mai Observacions 
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1.- Has utilitzat el BSCW per a ... 
     ... llegir documents, links, ... d’altres 

companys del Grup de projectes 

    

     ... adjuntar documents, links, ...  propis al 

Grup de projectes 

    

     ... llegir documents, links, ... d’altres 

companys de l’apartat Harry Potter 

    

     ... adjuntar documents, links, ...  propis a 

l’apartat Harry Potter 

    

Sí Alguns cops No Observacions  
2.- T’ha estat fàcil arribar als documents que 
t’interessen? 

    

 
3.- Has pogut penjar els teus documents? 

    

 
4.- T’has pogut gravar al teu ordinador els 
documents que t’interessen? 

    

 
5.- Has pogut imprimir-te els documents que 
t’interessen? 

    

 
6.- Has trobat prou informació a la web per a 
desenvolupar-te dins el BSCW 

    

 
7.- Valora de 0 a 10 la teva experiència de 
treball cooperatiu al BSCW 

 

 
8.- Què és el que has trobat més positiu? 

 

 
9.-  Què milloraries?  

 

 
10.- On has trobat més dificultats?  

 

11.- ... fes una valoració global del projecte BSCW i la teva participació en ell: 
 

 

 
(cliqueu aquí per tornar al text de Metodologia) (cliqueu aquí per tornar al text d’Avaluació del projecte) 
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 Molt Alguns cops Mai Observacions 

 
1.- Utilitzes l’ordinador..... 

    

     ... per a tasques personals 5 1   

     ... per a tasques relacionades amb la feina 5  1  

     ... en activitats a classe, amb els alumnes 1 4 1  

 
2.- Utilitzes internet ..... 

    

     ... per a ús personal 5 1   

     ... com a font d’informació professional 5 1   

     ... com a eina de treball a classe 1 4 1  

     ... com a eina de comunicació personal 

(correu electrònic / e-mail) 

 

5 

  

1 

 

     ... com a eina de comunicació professional 

(correu electrònic / e-mail) 

 

1 

 

4 

 

1 

 

 
3.- Utilitzes el treball cooperatiu ..... 

    

     ... en treballs amb altres companys de 

professió, dins la dinàmica habitual de l’escola 

   

6 

  

     ... en treballs amb altres companys de 

professió, dins de grups de formació, fora de 

l’escola 

  

6 

  

     ... en activitats amb els teus alumnes, a 

classe 

  

5 

 

1 

 

 
4.- Creus que és possible el treball cooperatiu 
en un medi virtual (internet) 

 

5 

 

1 

  

 Bona No ho sé Dolenta Observacions 

 
5.- Quines expectatives tens, a partir de la 
teva experiència i coneixements,  de la 
possibilitat de treballar de forma cooperativa 
en xarxa amb altres professionals o escoles?  

 

 

 

6 

   

6.- ... els teus comentaris: 
 

 
(cliqueu aquí per tornar al text) 
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