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Conceptualització d'activitats en equip en xarxa
• Elements claus a tenir en compte• Elements claus a tenir en compte
• Orientacions pel treball en equip en xarxa
• Actituds que faciliten el treball en equip en un entorn virtu al



Elements claus a tenir en compte pel treball en equ ip

• El grau d’obertura o tancament de la proposta didàctica.

• La naturalesa de les activitats que es plantegen.

• La composició dels equips: nombre de membres, perfil...• La composició dels equips: nombre de membres, perfil...

• Les tècniques proposades per a la resolució de problemes.

• Eines per al treball col·laboratiu virtual.

• El paper del docent en el procés.

• L’avaluació del treball en equip: individual i grupal.



Orientacions del treball en equip en xarxa

Orientacions pels estudiants



Actituds que faciliten el treball en equip en un en torn virtual

1. Compromís, participació activa en les tasques plantejades, expressar
el compromís de forma explícita, lliurar les tasques en el termini adequat,
mostrar iniciativa, contribuir a les tasques grupals.

2. Transparència, en l’intercanvi d’informació, l’exposició d’idees i2. Transparència, en l’intercanvi d’informació, l’exposició d’idees i
manifestació d’opinions.

3. Constància, periodicitat en la comunicació i el temps de dedicació a
les activitats, estar al corrent del treball dels altres, fer aportacions
contínues.



La vida d’un grup
• Etapes del desenvolupament
• Rol del professor durant les etapes del grup• Rol del professor durant les etapes del grup
• Presència del consultor a l’aula i al grup



Etapes de la vida d’un grup 

Creació de l’equip Consolidació de 
l’equip Desenvolupament TancamentCreació de l’equip Consolidació de 
l’equip Desenvolupament Tancament



Etapes Rol del professor 

Creació de l’equip  • Informació de les primeres passes 
• Regulació de les activitats 
• Recolzament davant dels dubtes 
 

Consolidació • Guia i orientador del procés 
• Estimula les primeres interaccions entre els membres. 

Rol del consultor durant les etapes del grup

• Estimula les primeres interaccions entre els membres. 
 

Desenvolupament  • Orienta sobre els continguts del projecte 
• Supervisa als membres del grup (en grup i personalment) 
i dóna desposta quan l’estudiant ho requereix i fa la 
demanda de manera explícita, si no, no intervé en els 
equips 
 

Tancament • Estimula la valoració entre els estudiants al llarg del 
mateix procés: avaluació continuada 
• Afavoreix l’autoavaluació individual i grupal 
 

 
 (Guitert et al. 2005) 



Presència del consultor a l’aula: Tauler professor



Presència del consultor a l’aula:  Fòrum



Presència del consultor a l’aula: espai de treball en equip

El consultor pot ser
present en els dos espais
o només actuar en el
tauler (notificació i
orientacions generals) o
el debat (seguiment de tot
el procés)



Desenvolupament i seguiment del treball en equip per part
del consultors

• Dinamització de la creació de grups• Dinamització de la creació de grups
• Cap a la consolidació: estratègies de planificació
• Desenvolupament de l’activitat grupal:

• Estratègies de comunicació i interacció virtual
• Estratègies d’organització
• Estratègies de creació col·laborativa



• Presentacions al fòrum, difondre la presència a les xarxes s ocials:
major coneixement entre estudiants

• Compartició de cerques en Marcadors Socials: ajut de cara a l a
formació de grups

• Introducció del Currículum del campus

• Nombre de participants del grup : 3 o 4 persones (preferentment 4).

Dinamització de la creació de grups

• Nombre de participants del grup : 3 o 4 persones (preferentment 4).

Creació 
de l’equip 



FÒRUM de l'assignatura obert per tal de seguir-se
coneixent

Carpetes al fòrum:

• propostes de formació de grups

• grups formats

Dinamització de la creació de grups

• grups formats

Creació 
de l’equip 



Construcció d’acords inicials

Freqüència de connexió
Comunicació
Organització

Cap a la consolidació: estratègies de planificació

Consolida
ció de 
l’equip



Cap a la consolidació: estratègies de planificació

Creació d’un pla grupal de treball

partint de les planificacions 
individuals compartides 
prèviament

Consolida
ció de 
l’equip



1. Crear un estil de comunicació grupal virtual
2. Dinamització del grup
3. Acords, presa de decisions ...

Desenvolupament de l’activitat grupal:  estratègies  de 
comunicació i interacció virtual

Desenvolu
pament



1. Gestió del grup: individual vs grupal
2. Organitzar la informació (carpetes, versionat de

fitxers..)

Desenvolupament de l’activitat grupal:  estratègies  de gestió i 
d’organització de la informació

Desenvolu
pament

RS1



Diapositiva 19

RS1 He tret el versionat de documents perquè amb la web 2.0 no té sentit.
Romero Saavedra; 06/07/2011



Estratègies de treball per a l’elaboració col·laborativa: cerca,
tractament i presentació de la informació

Desenvolupament de l’activitat grupal: estratègies  de creació 
col·laborativa

Desenvolu
pament



Avaluació del treball en equip en xarxa
• Criteris
• Feedback
• Autoavaluació i co-avaluació• Autoavaluació i co-avaluació
• Valoració del treball grupal
• Defensa del treball realitzat



Avaluació del treball en equip: Criteris



Avaluació del treball en equip: Feedback

El feedback del treball en grup cal fer-lo a l’espai de grup en el lloc
que el consultor consideri més adient:

1. Tauler: la informació queda més organitzada i es més fàcil de 
trobar pels estudiants.

2. Debat: facilita que els propis estudiants hi facin comentaris al 
respecte i valorin aquells elements a millorar.

El feedback de la participació individual en el grup pot fer-se al 
RAC en cas de que l’estudiant obtingui una qualificació diferent de 
la qualificació del grup i/o que el consultor hagi de donar resposta
especifica a dir-li respecte a la seva participació.



Avaluació del treball en equip: Feedback grupal (ex emples)



Avaluació del treball en equip: Feedback grupal (ex emples)



Avaluació del treball en equip: Feedback individual  sobre la 
participació grupal (exemples)



Avaluació del treball en equip: Autoavaluació i co- avaluació
És important, durant el desenvolupament de l’equip que els components 
del grup s’autoavaluin i avaluin als companys.

Aquesta autoavaluació és un recurs més pel consultor per a conèixer i 
ajudar a millorar les dinàmiques grupals.

Tancament



Valoració del treball grupal

Tancament



Avaluació del treball en equip: Defensa del treball  realitzat

La realització, al final del procés, d’activitats de defensa del 
producte realitzat en grup respecte a altres grups, els pot ajudar a 
valorar el propi procés i dur a terme el tancament de l’activitat 
grupal:

Tancament



1. Dinamitzar l’aula: presencia del consultor.
2. Fomentar la creació dels grups.
3. Oferir estratègies de: planificació, comunicació, 

organització i de construcció col·laborativa.

Paper del consultor en el treball en grup

organització i de construcció col·laborativa.
4. Fer seguiment del grup durant el procés.
5. Intervenir en cas de conflictes.
6. Avaluació continua grupal amb feedback al grup.
7. Tancament del grup amb un valoració global.



• El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament
metodològic

• El projecte virtual

Materials de suport pel treball en grup

• La wiki com a suport del treball col·laboratiu (nom d’usuari: 
estudiant, Contrassenya: guies)

• Google Docs, un paquet ofimàtic com a suport del treball 
col·laboratiu (nom d’usuari: estudiant, Contrassenya: guies)



• Competencias TIC y trabajo en equipo en entornos virtuales 
Guitert, M.  Romeu, T.,  Pérez-Mateo, M. Revista de Universidad 
y Sociedad del Conocimiento, RUSC, ISSN 1698-580X, Vol. 4, 
Nº. 1, 2007

Bibliografia recomanada

• El treball i l'aprenentatge cooperatius en entorns virtuals: 
el cas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
Guitert, M,  Giménez, F, Lloret, T i Romeu, T. 
Coneixement i Societat: Revista d'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació, ISSN 1696-7380, Nº. 8, 2005, 
págs. 44-77


