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1. Introducció

Teresa Fèrriz Roure

LletrA, Universitat Oberta de Catalunya

Internet1 ha fet que, cada cop més, les fronteres entre l'aula i el temps d'oci es

difuminin. Els nostres estudiants s'hi capbussen moltes hores al dia: consulten

els seus missatges del Messenger o el correu electrònic, accedeixen a les seves

xarxes socials (Facebook i, menys, Tuenti), escriuen al seu blog o al propi Fo-

toblog o el dels amics, llegeixen els feeds, juguen en línia, consumeixen tele-

visió o cinema a la carta i encara fan servir la Xarxa per a consultar la Wikipe-

dia, preparar una webquesta o resoldre activitats, com les generades pels seus

professors en entorns com Hot Potatoes. El temps, o els temps, desdibuixen

els seus límits i la imminent arribada d'un núvol d'aplicacions sempre actiu i

de dispositius mòbils interconnectats permanentment reforçaran encara més

aquesta indefinició entre allò que és oci o feina; també entre l'ensenyament

convencional de la lectura o l'escriptura i les experteses apreses "fora de la llei",

lluny de l'aula, dins del gran palimpsest que és Internet.

(1)Un exemple d'això, entre molts d'altres, és la indefinició de l'ús de Facebook a les aules.
De la incorporació com a eina dins de l'aula s'ha passat a eliminar-lo de manera sistemà-
tica. Vegeu, per exemple, les referències següents:

I. Salvatierra (2010, 12 de desembre). "Educació rectifica i limita el Facebook a l'aula". Ara.

A. Solana (2011, 18 de gener). "Ni Facebook ni SMS entre profesores y alumnos en Vir-
ginia". La Vanguardia.

Aquest ús intensiu d'Internet està provocant canvis rellevants en la forma com

ens relacionem estudiants i professors, i com uns i altres tractem la informa-

ció i construïm coneixement. Hi ha recerques pioneres dels darrers anys que

reforcen allò que ja hem après històricament:

"A llarg termini, el contingut d'un mitjà importa menys que el mitjà en ell mateix a l'hora
d'influir en els nostres actes i pensaments. Com a finestra al món que són, i a nosaltres
mateixos, un mitjà massiu dóna forma a allò que veiem i a la manera com ho veiem –i,
amb el temps, si l'usem suficientment, ens canvia, com a individus i com a societat."

N. G. Carr (2010). Superficiales. ¿Qué hace internet con nuestras mentes? (pàg. 15). Madrid:
Taurus.

Carr documenta una relació entre l'ús intensiu de la Xarxa i una capacitat més

petita de concentració o una atenció més dispersa, una superficialitat més gran

en la manera de tractar la informació rebuda, la necessitat d'una gratificació

més immediata, una facilitat més gran per a opinar sense fonaments sòlids i

una presa de decisions més ràpida i menys reflexiva.

http://www.ara.cat/societat/Educacio-rectifica-limita-Facebook-laula_0_389961243.html
http://www.lavanguardia.es/gente/20110118/54103104829/ni-facebook-ni-sms-entre-profesores-y-alumnos-en-virginia.html
http://www.lavanguardia.es/gente/20110118/54103104829/ni-facebook-ni-sms-entre-profesores-y-alumnos-en-virginia.html
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Per contra, assenyala que els nois i noies avesats a la interacció en xarxa inte-

rioritzen amb més qualitat noves dinàmiques de socialització (cultura wiki),

porten a la pràctica una capacitat extra per a la multitasca, estan familiarit-

zats amb gèneres textuals i multimèdia molt diversos, són creatius a partir

d'estratègies noves com el mash-up (remescla), processen més ràpidament la

informació i integren fàcilment els mons virtuals i els reals. Han deixat de veu-

re les "tecnologies" com una cosa aliena –hi ha qui diu que només s'anomena

tecnologia si va néixer abans que ella– i són molt flexibles en l'ús, no tan sols

com a consumidors passius sinó també actius (prosumers), dels nous formats,

suports i dispositius.

L'informe PISA 2009, text de referència per a la definició de les polítiques edu-

catives públiques immediates, ja ha incorporat un nou apartat dedicat a ava-

luar la competència lectora digital i els primers resultats apunten que:

"Els estudiants que estan familiaritzats a llegir correus electrònics, xats, les notícies en
línia, diccionaris o enciclopèdies a internet, participar en discussions de grup en línia
o buscar informació a la xarxa tenen en general més habilitat lectora... Tot i que els
estudiants que llegeixen ficció tenen més probabilitats d'assolir puntuacions altes, són els
estudiants que llegeixen gran varietat de materials els que aconsegueixen fer-ho realment
bé."

S. Higgins (2011, 3 de gener). Citat a "Los internautas leen mejor". El País.

PISA 2009

Els resultats de l'informe PISA suggereixen que la quantitat i diversitat dels materials de
lectura és més important que la qualitat (llibres, revistes, còmics, textos en línia, etcètera).
Textualment, diu: "Los jóvenes que toman parte en una gran variedad de actividades de
lectura digital obtienen en general un rendimiento más elevado que los que apenas se
dedican a este tipo de actividades. Incrementos unitarios en el índice suponen variaciones
positivas en el rendimiento." (Informe PISA 2009)

Vegeu també:

A. Cuevas Cerveró; J. Vives Gràcia. "La competencia lectora en el estudio PISA. Un análisis
desde la alfabetización en información".

Afirmacions com aquestes no deixen de ser provisionals i segurament plante-

gen més interrogants que no pas els que ajuden a respondre, però també as-

senyalen camins que s'estan traçant amb determinació en els plans educatius

de molts països, inclòs el nostre. La imparable irrupció de les TIC en la nostra

vida ens està fent plantejar, socialment i cultural, noves organitzacions i cons-

truccions del coneixement; l'aula no podia ser-ne l'excepció i ja es verifiquen

noves metodologies d'ensenyament i aprenentatge més dirigides a un alumnat

que haurà d'adquirir la capacitat de resoldre els reptes culturals, professionals

i socials que es trobarà al llarg de la vida.

Els subjectes més rellevants d'aquesta renovació són, sens dubte, els docents.

Cada dia n'hi ha més que estan aprenent a repartir responsabilitats dins de

l'aula i que reforcen el seu nou paper de guia, treballant més en xarxa, dins i

fora del seu centre. Saben que l'eliminació aparent de la verticalitat no trenca

per força, com opinen algunes veus apocalíptiques, la jerarquia de l'aula, sinó

que la diversifica ja que crea nous rols com el de company-tutor, el d'estudiant-

http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20101207-pisa2009-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a
http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/1541/1601
http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/1541/1601
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assessor-TIC i d'altres que aniran sorgint de la pràctica diària. El professor sem-

pre és qui dirigeix els processos d'ensenyament i aprenentatge, qui assenyala

els objectius de cada seqüència i les competències que s'han de treballar, qui

defineix les estratègies i qui planifica les activitats més adequades, individuals

o en grup. Qui motiva, explica, supervisa, aconsella i valora amb criteri.

Per a tot això, no cal que el professorat tingui un coneixement expert de

les tecnologies, sinó la certesa del valor afegit que aporten en cada cas. Per

a la resta d'interrogants que sorgeixen quotidianament, cal comptar amb

l'expertesa dels col·legues, els bancs de bones pràctiques on es resumeixen dè-

cades d'experiències innovadores i, és clar, eines bàsiques com els blogs o els

wikis, d'ús molt senzill, i aplicacions didàctiques molt diverses. Això sí, el pro-

fessorat ha de ser prou flexible per a incorporar a la seva pròpia tasca professio-

nal una de les competències bàsiques que els seus estudiants hauran d'adquirir

durant el pas per l'escola, com a recurs imprescindible davant d'un futur pro-

fessional incert: aprendre a aprendre o, dit d'una altra manera, la pràctica de

l'assaig i error com a font d'aprenentatge quan va acompanyada de la retroa-

limentació o feedback d'altri i ens permet millorar gràcies a l'enriquiment amb

altres punts de vista, altres maneres de fer i de ser. "Si volem resultats diferents,

hem de fer les coses diferents", deia Albert Einstein. Per a fer-les, els docents

també n'han de saber, poder i voler.

1.1. Els recursos literaris en xarxa, a l'inici

A les aules de llengua i literatura ja fa temps que es fan activitats que inclo-

uen la cerca d'informació sobre autors i obres, a Internet, la selecció i classifi-

cació de la documentació trobada, a més de la redacció de nous textos a partir

d'aquestes tasques, molt relacionades amb les competències transversals co-

municatives i lingüístiques, de tractament de la informació i competència di-

gital i d'aprendre a aprendre. Els darrers deu anys, les institucions educatives

i culturals catalanes no han parat de desenvolupar recursos web que són molt

útils per a aprendre a gestionar la informació de qualitat sobre literatura que

hi ha a Internet i fan de suport a la lectura de les obres de creació.

La nòmina d'aquests recursos és amplíssima i les tipologies, molt variades:

webs biobibliogràfics i portals d'autors i obres (el portal LletrA, AELC, Traces,

Qui és Qui i desenes de webs dedicats a escriptors), antologies digitals de tex-

tos literaris (Biblioteca Virtual Joan-Lluís Vives, Rialc, Corpus Literari Ciutat

de Barcelona, Col·lecció de Poesia Catalana UPC, Viu la Poesia, Mag-Teatre

i, cada cop més, Google Llibres), formats monogràfics (exposicions virtuals

sobre autors, obres, períodes o temàtiques), espais web d'informació i críti-

ca d'actualitat literària (Vilaweb Lletres, revistes com Paper de Vidre), webs

d'empreses editorials i de relacionats amb el món del llibre, recursos multimè-

dia com ara Música de Poetes o tot tipus de webs creats per a l'aula fins a la

primera dècada del segle XXI, recollits en plataformes com l'XTEC o l'Edu365.

Competències del
professorat

Per a allò que es consideren es-
tàndards per a la competència
del professorat vegeu el docu-
ment publicat per la Unesco el
gener del 2008 "Estándares de
competencia en TIC para do-
centes".

http://www.scribd.com/doc/2366265/Competencias-TIC-docentes-UNESCO
http://www.scribd.com/doc/2366265/Competencias-TIC-docentes-UNESCO
http://www.scribd.com/doc/2366265/Competencias-TIC-docentes-UNESCO
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Tots aquests recursos van ser conceptualitzats quan Internet era més una bi-

blioteca universal que una xarxa de xarxes on es multipliquen les funcions co-

municatives i de cooperació en termes de compartir coneixements, opinions i

interessos. Això fa que el valor que tenen sigui totalment subsidiari de la tipo-

logia d'activitats en què s'insereixen. És cert que ajuden a dissenyar una classe

més engrescadora, resolen amb més rapidesa i eficiència una activitat de cerca

informativa complexa, i l'hipertext i el multimèdia amplien els horitzons de la

informació, però, si no els usem més que per a desplaçar a la pantalla activitats

similars a les que es poden fer amb el llibre de text o la bibliografia en paper,

no estem incorporant vertaderament les TIC a l'aula.

Ara bé, quan usem els recursos per a modificar estratègies i processos o afavorir

l'adquisició de noves competències, sí que ens hi ajuden: les interaccions de

Viu la Poesia o la proposta de fer una cacera del tresor o una webquesta a partir

de Música de Poetes reinventen el marc d'acció d'aquests recursos i hi donen

valor afegit gràcies a la potencial reutilització que tenen en noves activitats

que superen la simple cerca informativa. El canvi metodològic, doncs, sempre

ha d'anar abans o, en tot cas, paral·lel a la incorporació de les TIC a l'escola.

Algunes pistes per a aquest nou ensenyament i aprenentatge de la lectura i

l'escriptura que té en les tecnologies l'aliat més valuós les dóna Daniel Cassany:

• No podem treballar a classe amb textos "prefabricats" per a una determi-

nada activitat, sinó amb documents reals, els que trobem dia a dia al car-

rer, a la Xarxa...

• Llegir i escriure són processos que no es poden deslligar un de l'altre i

que, a la Xarxa, s'han interrelacionat més que mai; qualsevol seqüència

d'aprenentatge els hauria de treballar conjuntament.

• Posar èmfasi en el significat i la interpretació més que en altres aspectes que

abans prioritzàvem com la memòria. Per a gaudir de la lectura i l'escriptura

cal haver gaudit de l'acte d'interioritzar allò que ens volen dir els altres i de

la força que té l'escriptura com a forma d'accés al coneixement dels altres,

d'allò que som i allò que pensem.

• Llegir i escriure en cooperació. Malgrat que la lectura és un acte eminent-

ment solitari també podem interpretar el significat col·lectivament i crear

en col·laboració.

• Parlar per a llegir i escriure: "[H]ablar constituye una poderosa herramienta

para construir, negociar y socializar el significado. Hablar también permite

desarrollar los procesos cognitivos implicados en el uso del lenguaje. Leer

y escribir requiere poder hablar de lo que se comprende y de lo que se

comunica. Dejemos que chicos y chicas hablen mientras leen o escriben.

Estimulémosles a hacerlo." (Virginia Zabala, citada per Cassany)

Referència bibliogràfica

D.�Cassany (2009). Leer para
Sofía. Tòquio: Instituto Euro-
peo Universidad Sofía.
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• Llegim i escrivim amb els nostres estudiants. Que aprenguin de nosaltres,

els escriptors més experts que coneixen. Si fan juntament amb nosaltres

tots els processos, poden interioritzar hàbits que els poden ser molt útils

en el futur: com formulem hipòtesis i com les afirmem o descartem, com

es fa un esquema i un primer esborrany, com es corregeix. No hem tant

de dirigir-los com d'acompanyar-los...

Encara més, hi ha investigadores com Teresa Colomer i Anna Camps que re-

comanen la superació de les classes de literatura centrades en l'adquisició de

coneixements històrics sobre autors i obres i proposen convertir l'aula de lite-

ratura en un espai de coneixement dinàmic, on es creïn parlants competents,

bons redactors i lectors eficaços; un entorn cada cop més lligat a les accions i

estratègies de foment del plaer de la lectura considerades extraescolars fins ara,

amb les quals es comparteix una missió comuna: la formació de lectors crítics

que desenvolupin el gaudi per la literatura. Cal que els estudiants s'encaterinin

de la lectura, aprenguin que la literatura és vida, que adquireixin noves expe-

riències mitjançant l'acte de llegir i que descobreixin, coneguin i interpretin

el món mitjançant la lectura.

Referència bibliogràfica

A.�Camps;�T.�Colomer (1998). L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i la literatura en
l'educació secundària. Barcelona: ICE-UB.

Vegeu també la referència següent: I.�Leibrandt (2008). Las herramientas electrónicas en la
didáctica de la literatura (pàg. 32). Pamplona: EUNSA. L'autora fa un exhaustiu i actualitzat
estat de l'art sobre les metodologies aplicades a la literatura (pàg. 41-215):

• "La literatura en su función formativa.
• "La literatura como arte verbal.
• "La literatura como experiencia estética.
• "La interpretación, el intérprete y la obra: una visión integradora.
• "Los fundamentos constructivistas."

Vegeu també el portal Teaching Literature.

http://www.teachingliterature.org/
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1.2. Dels recursos a les eines i processos

Si volem fer un vertader avenç metodològic amb l'ajut de les TIC hem

d'introduir aquestes estratègies i altres de noves a l'aula. Quan ho fem, les tec-

nologies ens seran de gran ajuda i en trobarem una per cada necessitat. Són

especialment útils per a establir objectius puntuals al llarg de la llarga cadena

de processos que construeixen l'ensenyament i aprenentatge i permeten in-

tervenir directament en cada moment sense limitar-nos a valorar únicament

el resultat final (habitualment un examen, un treball individual, la resolució

d'un qüestionari, etc.). N'hi ha que ens orienten cap a la pluralitat d'activitats

i la participació, al treball individualitzat atent a la diversitat i també al reforç

del grup que permet l'intercanvi d'experiències i experteses.

En aquest nou context metodològic, les eines tecnològiques ajuden el profes-

sor en la conceptualització i posada en marxa d'una gran quantitat d'activitats

didàctiques que permeten "fer coses" amb la literatura, enllacen sempre la lec-

tura amb activitats de comprensió i producció lingüística i generen projectes

multimodals en què els continguts es construeixen combinant diversos gène-

res textuals i modes de representació (imatge, àudio, vídeo, text, etc., sols o

combinats).

Selecció d'eines TIC per a l'aula

• Eines de producció i publicació multimèdia
– Audacity
– Kino
– Galeries de vídeo (YouTube, Vimeo, Dailymotion, TeacherTube, Dotsub)
– Windows Movie Maker
– Bancs d'imatges (Picasa, gThumb, iPhoto)

Referència bibliogràfica

D'aquest nou context me-
todològic, entre molts al-
tres autors, en parla Tíscar
Lara a "Claves para diseñar
actividades CRíticas y CRe-
ativas en las aulas", al web
Docentes.leer.es.

http://docentes.leer.es
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– Camtasia

• Desenvolupament de llocs web i plataformes de creació de continguts
– Dreamweaver
– Claroline
– Atenex
– Moodle
– Editors CSS

• Disseny gràfic i disseny d'imatges
– Draw/Paint
– GIMP

• Gestió de projectes
– GanttProject
– Planner

• Eines d'autor / Desenvolupador de continguts
– Adobe Flash
– eXeLearning
– JClic
– Ardora
– Squeak
– EdiLIM
– Hot Potatoes

• Eines i entorns dinàmics de relació, comunicació i publicació
– Videoblogs
– Wikis
– Blogs

• Eines telemàtiques (correu, xat, videoconferència)
– Actualitzadors d'informació RSS
– Issuu, Scribd
– Glogster, Pixton, Voki i altres de similars

• Aplicacions web que permeten desenvolupar activitats diferents
– Webquesta
– Cacera del Tresor
– Google Maps i Google Earth
– Aplicacions en línia: Google Docs, Google Calendar, Zoho, Stylus

• Mapes conceptuals
– FreeMind
– CmapTools

• Organitzadors digitals de tasques (dossiers electrònics)
– Mahara

• Ofimàtica (també al núvol)
– Impress/PowerPoint
– OpenOffice i d'altres

• Xarxes socials
– Facebook
– Twitter

Gràcies a eines com els blogs, els wikis o les plataformes multimèdia socials

obertes es poden publicar molt fàcilment els projectes generats a l'aula, fet que

augmenta exponencialment l'autoestima i l'autonomia de l'alumnat i propor-

ciona una curiositat més gran i ganes de millorar les pròpies realitzacions per-

què s'adonen què cadascú pot esdevenir constructor de significats nous que

arriben a un públic real, massiu i tot.
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Els nois i noies s'expressen com mai no ho havien pogut fer fins ara, gràcies a

les potencialitats d'Internet: fan conèixer la seva concepció del món i posen en

valor la pròpia originalitat i la creativitat. Aconsegueixen una experiència més

rica de la seva vivència de lectors, abans circumscrita a l'àmbit de la passivitat

i habitualment l'aïllament, i enriqueixen també la seva empremta a la Xarxa,

on tots els estudiants estan construint la pròpia identitat digital. Un aspecte

remarcable d'aquest procés de publicació en obert és la interiorització d'un

protocol de bones pràctiques, fonamentat sobretot en el respecte a la produc-

ció dels altres. Quan el mash-up i la còpia són ubics, cal reforçar aprenentatges

com el de l'ús de les llicències Creative Commons, la seguretat en xarxa o el

respecte a la privacitat de les persones.

I si encara volem anar més enllà, integrant al màxim estratègies innovadores

i un bon grapat d'eines, una bona alternativa són els projectes col·laboratius

que, gràcies a les TIC, multipliquen les possibilitats de generació de coneixe-

ment cooperatiu i la comunicació multidireccional. Hereus de projectes pio-

ners iniciats als noranta per diversos moviments docents que oferien propos-

tes cooperatives2 entre diversos participants (estudiants, grups, famílies, do-

cents, escoles) amb una finalitat comuna, aquests projectes basats en la tasca

col·lectiva ben desenvolupada milloren la motivació, afavoreixen el respecte

pels criteris d'altri i els punts de vista divergents i alhora faciliten el contacte

entre el professorat i l'actualització permanent. Com que no tenen solucions

unívoques, donen l'oportunitat de plantejar activitats adaptades a les diferents

intel·ligències, creativitats i capacitats de l'alumnat i permeten un treball per

competències molt individualitzat. Afavoreixen la negociació i la interacció

entre membres d'un grup, de manera que contribueixen a l'autoaprenentatge

i la formació entre iguals. Les tècniques i procediments de tipus instrumental

es van incorporant a mesura que es necessiten i els participants van resolent

els problemes a partir dels diversos coneixements del conjunt del grup: qui té,

puntualment, alguna expertesa fa de guia i tutor de la resta.

(2)Agraïm la informació a Anna Pu-
jol i Anna Piñero. D'aquesta auto-
ra, properament es publicarà una
monografia sobre els projectes
col·laboratius.

No volem acabar aquesta introducció sense reflexionar sobre l'impacte de les

tecnologies en el darrer procés de la cadena de valor de l'ensenyament i apre-

nentatge de la literatura i la lectura: l'avaluació. No tenim dades que demos-

trin objectivament que hi ha una millora qualitativa en l'aprenentatge de

l'estudiant que incorpora les TIC a les aules de llengua i literatura. La majoria

del professorat coincideix que l'alumnat està més motivat i participa més, pren

més iniciativa i té més autonomia, activa noves creativitats i pot desenvolupar

més pensament crític, més tenacitat i autonomia, però fins ara no s'hi han

observat millores quantificables en el rendiment. El grup de recerca DiM3 (Di-

dàctica i Multimèdia) de la Universitat Autònoma de Barcelona assenyala que

una de les possibles causes és la manera d'avaluar, més tradicional, que habi-

tualment ignora la naturalesa de les activitats que han desenvolupat els estu-

diants i l'autoaprenentatge dirigit al llarg de tot el procés, documentat molt

sovint amb eines tan productives com els dossiers electrònics. El fet de valorar

únicament els coneixements memorístics i deixar de banda tot un seguit de

(3)Vegeu un resum de les seves re-
cerques al web del DiM.
Trobareu una bona pràctica
d'aplicació dels dossiers electrònics
a l'aula de literatura a "Just read
now".

http://dim.pangea.org/dimnewinvestigaciones.htm
http://www.justreadnow.com/sttrategies/response.html
http://www.justreadnow.com/sttrategies/response.html
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competències i actituds treballades en els nous entorns d'ensenyament i apre-

nentatge no ens permet copsar l'avenç real de cada estudiant, de cada futur

ciutadà d'una societat que ja no li demana que memoritzi o s'aprengui una

sèrie de procediments, sinó que adquireixi la capacitat per a resoldre els reptes

culturals, professionals i socials que es trobarà al llarg de la vida; que, més enllà

de "saber", aprengui a "ser", "fer" i "conviure" (informe Delors, publicat per la

Unesco, l'any 1996).

De tot això i de molt més en parlarem a continuació. Anna Pujol, activista

de la Xarxa al capdavant de l'Edu365, filòloga i docent experimentada, ens

explica el marc curricular de treball del professorat de llengua i literatura de

les darreres dècades i apunta les metodologies incipients sorgides arran de la

implantació del programa EduCAT 1x1 del Departament d'Ensenyament (curs

2010-2011). A continuació, Cristina Aliagas selecciona i comenta deu bones

pràctiques, nacionals i internacionals, d'aplicació de les tecnologies a les aules

de llengües i literatures.

L'interès i la curiositat constant per a aprendre de les experteses dels nostres

col·legues (tant si són de la nostra disciplina com d'altres d'afins) han de regir

el nostre dia a dia. També, i sense complexos, l'adaptació de bones experiències

al nostre context, amb la incorporació del valor afegit que sempre comporta

una readaptació, és bàsica per a seguir innovant, i aprenent, dins les aules. Si

demanem als estudiants, amb convicció, que incorporin l'aprendre a aprendre,

no els hem de donar el millor referent amb la nostra pròpia actitud?

Tanquem aquest volum amb una proposta metodològica bàsica per a desen-

volupar un projecte TIC propi –independentment de quins siguin els objec-

tius, les estratègies o les tecnologies que empri– i un model d'avaluació que

ens pot ser útil tant si hem d'autoavaluar-nos com si ens toca valorar entorns

web d'altri.

La incorporació de les TIC a l'aula de llengua i literatura facilita:

• La construcció col·lectiva del saber literari. Tots els projectes gene-

rats a l'aula i publicats a Internet fomenten la construcció col·lectiva

del saber literari que comparteixen grups d'estudiants de diferents

espais i temps, fet que reforça el concepte de comunitat educativa

amb un projecte comú.

• L'aprenentatge socialment significatiu. Com que s'ofereix un con-

text i projecte comú a Internet, es dóna "sentit social" als aprenen-

tatges literaris dels joves. D'altra banda, percebre que l'impacte so-

cial de les produccions dels estudiants-participants a la Xarxa és re-

al, es pot convertir en una font d'inspiració i motivació a l'aula i
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una font indirecta d'aprenentatge per a altres companys del propi

entorn i d'altres de més o menys propers.

• L'aprenentatge com a procés actiu d'experimentació amb el nostre

instrument bàsic, la llengua. La llengua s'aprèn usant-la en diversos

contextos reals, quan l'aprenent sent la necessitat objectiva que la

necessita.

• L'ús de les eines 2.0 com a espai d'aprenentatge. Internet es pot em-

prar com un entorn social al servei de l'educació formal a l'aula i

com una eina pedagògica al servei d'uns objectius docents basats en

la retroalimentació derivada de la publicació i el context més com-

petitiu propi d'una plataforma digital construïda en col·laboració

amb companys i altres persones que ni tan sols coneixem.

• La creativitat i la competència digital al servei de l'ensenyament i

aprenentatge literari. Si bé l'ensenyament i aprenentatge lector ha

estat tradicionalment molt formal i regulat per convencions estric-

tes de com cal llegir i comentar els textos llegits, aquesta metodolo-

gia pretén estimular l'habilitat lectora fent-la compatible amb la cre-

ativitat, la imaginació i els recursos i contextos digitals disponibles.

• El nou rol del professorat-guia i l'autonomia de l'estudiant. Les

TIC –tant si ho volem com si no– ens fan canviar el rol tant de

l'alumnat com del professorat. Per una banda, l'estudiant es concep

com un constructor actiu de nous significats literaris, capaç de tre-

ballar autònomament. Per l'altra, el professor es veu com un ges-

tor de l'aprenentatge de l'estudiant, com un guia que acompanya

l'alumnat en el seu procés de descobriment, organització i realitza-

ció de les activitats.

• Una millor assimilació de continguts i l'autoaprenentatge. Aques-

ta millor apropiació es veu afavorida per la utilització de més d'un

sentit en el procés d'aprenentatge que pot ser cada cop més indivi-

dualitzat gràcies a les tecnologies.

• Els grups com a una unitat d'aprenentatge. La cooperació millora

les interaccions i el producte de les activitats.
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2. Aplicació dels currículums de llengua i literatura a
l'aula

Anna Pujol Brunet

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

2.1. Currículum de la LOGSE

2.1.1. Introducció. Visió històrica

Als anys vuitanta, Espanya va passar d'un règim totalitari a un règim demo-

cràtic que va comportar uns canvis socials i polítics considerables que, com

no podia ser d'una altra manera, van tenir el reflex en el món educatiu.

El 1990 es publica la Llei general d'educació (LOGSE4), coneguda com la refor-

ma educativa, i el 1992 es publiquen a Catalunya els primers decrets5 pels quals

s'establien uns currículums educatius propis per a tot l'ensenyament obliga-

tori.

Tot plegat va comportar canvis que van afectar significativament la vida dels

centres educatius en tots els aspectes: organitzatius, curriculars, pedagògics,

de relació amb l'entorn i sobretot en la finalitat de l'ensenyament mateix, en

què els alumnes passen a ser considerats l'eix de l'aprenentatge.

Els continguts es van organitzar en un currículum que va deixar de ser una

relació de temes per a ser entès com:

"[...] el conjunt d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació que
guien l'acció docent."

Decret 75/92 (article 5.1)

Les finalitats d'aquest nou currículum es van orientar cap al desenvolupament

harmònic de l'alumnat, perquè volia tenir molt en compte tots els nens i les

nenes, el seu moment evolutiu i el conjunt de coneixements que poden cons-

truir a partir de les seves experiències.

D'aquestes finalitats se'n va derivar un currículum fonamentat en:

(4)LOGSE, 1/1990.

(5)LOGSE, decrets dels currículums,
Generalitat de Catalunya.
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• L'anàlisi�psicològica, que ens informa sobre els processos que intervenen

en el creixement personal dels alumnes. Es té en compte l'atenció a la

diversitat respectant els diferents ritmes d'aprenentatge tant dels alumnes

amb un ritme més ràpid com dels que tenen un ritme més lent o dificultats

específiques, i garanteix una formació mínima i comuna per a tots.

• La�reflexió�pedagògica, que parteix de la pràctica docent i pretén millorar

i transformar l'acció educativa. En bona part, se sustenta en el constructi-

visme, en què l'alumne és l'eix i motor de l'aprenentatge i estableix rela-

cions entre el que ja sap i el que aprèn de nou. Els aprenentatges han de

ser significatius per a l'alumnat, de manera que han d'adaptar les pràcti-

ques pedagògiques a les característiques personals, evolutives, socials, etc.,

d'aquest alumnat.

• L'anàlisi�de�l'entorn�i�la�societat en què viu l'alumnat, que permet de-

terminar les formes culturals que faciliten per a cada col·lectiu la millor

manera d'integrar-se a la societat. Aquesta adequació a l'entorn comporta

la necessitat d'una obertura i flexibilitat que permet als centres educatius

prendre decisions i responsabilitzar-se d'aspectes que fins aquells moments

eren competència exclusiva de les administracions: l'activitat i gestió es-

colar i el currículum de l'alumnat.

2.1.2. Elements del currículum

La concepció que l'aprenentatge no es porta a terme per una addició de co-

neixements o sabers sinó per la relació entre el que l'alumne sap i el que ha

d'aprendre comporta una organització didàctica dels continguts curriculars

per a adaptar-los a cada entorn. D'aquí neixen els tres nivells de concreció dels

continguts:

• El�primer�nivell, referit a tota una etapa, és redactat per l'administració en

forma de decrets acompanyats de documents orientatius per a aplicar-los

a les aules.

• El�segon�nivell és responsabilitat del claustre de cada centre, que es con-

creta en l'elaboració i distribució dels continguts i objectius de cicle per

a cada àrea.

• El�tercer�nivell és la responsabilitat de cada professor, que ha d'elaborar la

programació de curs per a la seva àrea i fer-ne les adaptacions individuals

pertinents.

Els continguts de les matèries queden organitzats en tres grans tipologies:

• Conceptuals: designen fets, temes, etc.

Bibliografia

C.�Coll (1986). Marc curricu-
lar per a l'ensenyament obliga-
tori. Barcelona: Departament
d'Ensenyament, Secretaria
General.
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• Procedimentals: encaminen l'alumnat a l'aprenentatge d'accions ordena-

des que comporten l'adquisició d'habilitats o tècniques.

• Actitudinals: conjunt de normes, principis, comportaments, valors, hà-

bits, etc., que han de presidir la relació escolar i la vida de les persones en

la nostra societat.

Els objectius –terminals, de cicle i didàctics– són la pauta per a aconseguir

la precisió del tipus i grau d'aprenentatge que respecte dels continguts han

d'haver fet els alumnes en acabar una etapa, un cicle, un curs o una unitat.

Els objectius són un recurs més que facilita l'avaluació inicial, formativa i su-

matòria que el professorat sumarà a altres elements que també han d'aportar

informació sobre el progrés dels alumnes.

L'avaluació practicada de manera contínua, integrada en el mateix procés

d'aprenentatge amb el disseny d'objectius prou graduats, ha de permetre que

tot l'alumnat pugui reconèixer el seu progrés i l'avaluació deixi de ser un ele-

ment selectiu i marginador per a convertir-se en un element de reflexió sobre

el ritme d'aprenentatge i el procés mateix.

2.1.3. L'àrea de llengua en els currículums

Cal destacar que el currículum, amb el títol d'"Àrea de llengua", en el primer

nivell, estableix uns continguts i objectius comuns per a les dues llengües ofi-

cials a Catalunya: català i castellà; és en el segon nivell, responsabilitat de cada

centre educatiu, on es fa la distribució dels continguts per cicles o cursos i es

marquen els objectius de cicle per a català i castellà.

A la introducció de l'àrea, el currículum presenta com a tret distintiu el fet que

l'ensenyament de la llengua condueixi cap a l'adquisició d'un instrument, una

eina de comunicació sustentada per la funcionalitat que té, en què la llengua

oral adquireix gran presència amb un nombre de continguts tan important

com els de la llengua escrita.

Quant a la literatura, creix el protagonisme en el coneixement de la diversi-

tat de tipologies textuals i les obres d'autors són model per a les produccions

pròpies de l'alumnat. La lectura de llibres juvenils, l'ús de les biblioteques i el

gaudi per la lectura són continguts que fins aquell moment no havien format

part de currículums prescriptius.

El coneixement del sistema de la llengua o la visió de la literatura des de la

perspectiva de relació de fets queden en un segon pla.

Veiem que a la introducció de l'àrea, en el currículum d'ESO, s'hi llegeix:
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"[...] els alumnes han de ser capaços de comprendre i produir missatges orals i escrits
amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana i castellana, fent-los servir
per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos
implicats en l'ús del llenguatge."

"La literatura, com a fenomen lingüístic totalitzador, presenta exemples de tots els regis-
tres i nivells de la llengua, de tots els tipus de text. Al costat de textos en el marc de la
vida quotidiana, de textos d'estudi i de textos dels mitjans de comunicació de massa, els
textos literaris han de conformar el gruix de la lectura dels alumnes a l'àrea."

2.2. Currículum de la LOE

2.2.1. Introducció

Posteriorment a l'any 1992 (inici de la implantació general en els centres

dels currículums de la LOGSE), alguns canvis tecnològics –com l'aparició

d'Internet– i socials –com la forta immigració que modifica la població esco-

lar–, i alguns conceptes pedagògics nous, van portar l'administració a elaborar

la Llei orgànica d'educació (LOE6), de la qual es van derivar els decrets opor-

tuns amb nous currículums que tot i mantenir bona part dels principis i fina-

litats dels anteriors aporten certs elements diferenciadors.

Es pot observar que la mateixa definició de currículum a la LOE conté un únic

canvi respecte a l'anterior definició: s'hi inclou el terme competències bàsiques,

que, si bé és de gran transcendència en l'aplicació didàctica posterior, es man-

tenen en la definició la majoria de conceptes i principis pedagògics que sus-

tentaven la LOGSE.

"[S]'entén per currículum el conjunt d'objectius, competències�bàsiques, continguts, mè-
todes pedagògics i criteris d'avaluació [...]."

2.2.2. Elements del currículum

(6)LOE: definició de currículum a
l'article 6.1.

En una primera observació a l'estructura del currículum de la LOE, veiem que

s'ha suprimit "formalment" la divisió dels continguts en tres tipologies (con-

ceptes, procediments i actituds), els coneixements es presenten de manera in-

tegrada perquè així col·laboren millor en l'adquisició dels objectius i de les

competències bàsiques. "Formalment" la seva redacció es podria assimilar a un

procediment, i segueixen redaccions previstes en les taxonomies de Bloom.

Al currículum actual, respecte als tres nivells de concreció, constatem que

l'administració assumeix la responsabilitat de la redacció i distribució dels con-

tinguts, objectius i criteris d'avaluació per cicles i cursos per a cadascuna de les

àrees, responsabilitat que en el currículum de la LOGSE s'anomenava de segon

nivell i era pròpia de cada claustre. Per això, els continguts de l'àrea de llengua

ja queden distribuïts i fixats per a català i castellà de manera prescriptiva.

Pàgina web

Per a saber més sobre les ta-
xonomies de Bloom, con-
sulteu la pàgina següent:
http://www.coun.uvic.ca/le-
arning/exams/blo-
oms-taxonomy.html.

http://www.coun.uvic.ca/learning/exams/blooms-taxonomy.html
http://www.coun.uvic.ca/learning/exams/blooms-taxonomy.html
http://www.coun.uvic.ca/learning/exams/blooms-taxonomy.html
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Les orientacions sobre la manera d'avaluar (inicial, formativa i sumatòria) o el

moment de fer-ho es mantenen sense canvis significatius respecte a la LOGSE.

Capacitats i competències: definicions

Quan s'analitzen els currículums de la LOGSE s'observa que totes les àrees co-

mencen la descripció dels objectius generals amb les capacitats que l'alumnat

ha d'haver desenvolupat en acabar l'etapa de manera molt similar a com es fa

en els currículums vigents7:

"L'alumne/a, en acabar el cicle, ha de ser capaç de: [...]."

LOGSE

"Les matèries de llengua catalana i literatura i de llengua castellana i literatura tenen com
a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents: [...]."

LOE

Constatem que, en tots dos currículums, les capacitats que s'han de desenvo-

lupar tenen una presència preponderant. Però què s'entén per capacitat en el

món educatiu?

Una capacitat s'entén com l'habilitat, facultat, qualitat o aptitud que

tenim com a individus per a fer determinades activitats i que al llarg de

la vida podem continuar desenvolupant.

Els centres escolars, la família, la societat en general s'atorguen una part de

responsabilitat en el desenvolupament continuat de la nostra formació que,

per a l'ensenyament obligatori, es descriu formulant en el currículum les capa-

citats, en forma d'objectius generals, que han de guiar l'acció de tota la insti-

tució educativa.

(7)Decret 143/2007 i Decret
142/2008.

El Departament d'Educació en els seus documents orientatius per a l'ESO ha

precisat i definit què entén per competència i competència bàsica i com es pot

comprovar són ben propers, conceptualment, del terme capacitat. Vegem-ho:

• Competència

Capacitat d'utilitzar els coneixements i les habilitats, de manera transver-

sal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció

de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la compren-

sió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de

cada situació.

• Competència�bàsica

Competències que l'alumnat ha de desenvolupar a l'educació primària i

consolidar en acabar l'ESO i que contribueixen al desenvolupament per-

sonal d'aquest alumnat, a la pràctica de la ciutadania activa, a la incor-

Referència bibliogràfica

Direcció�General�de
l'Educació�Bàsica�i�el�Bat-
xillerat;�Subdirecció�Gene-
ral�d'Ordenació�Curricular
(2009). Del currículum a les
programacions (annex 2, pàg.
41).
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poració a la vida adulta de manera satisfactòria i al desenvolupament de

l'aprenentatge al llarg de tota la vida.

És ben cert, però, que no totes les administracions educatives de l'Estat i

d'Europa o les persones estudioses del tema coincideixen en definicions del

terme competència, perquè cadascú posa més èmfasi en un aspecte o un altre

de la possible definició.

Vegem com, per una banda, el professor Jaume Sarramona, que hi ha reflexi-

onat des de fa temps i ens ha ofert interessants llibres i articles, defineix com-

petència:

"Una competència la podríem definir com una capacitat per poder resoldre proble-
mes complexos utilitzant coneixements, habilitats i actituds. Respecte dels altres tipus
d'aprenentatges, la competència posa l'èmfasi en l'habilitat i, per tant, és una dimensió
pràctica, aplicativa. Es tracta de resoldre aquell tipus de problemes que normalment te-
nim en la nostra vida real.

"Una persona competent és aquella que és capaç de resoldre els problemes corresponents
al seu àmbit. I atès que la realitat actual és cada vegada més complexa, una competència
no és una simple habilitat per fer coses sinó per resoldre problemes, i això vol dir tenir
coneixements per comprendre, tenir capacitat de resolució per actuar i tenir una actitud,
un compromís."

Eugènia Morer i Serra (2007). "L'aprenentatge infinit. Entrevista a Jaume Sarramona".
Escola Catalana. Núm. 445: Currículum i competències.

Per altra banda, Antoni Zabala i Laia Arnau ens ofereixen un quadre compa-

ratiu interessant que mostra les definicions del concepte de competència de

diverses institucions i les del professor Monereo:

Dimensió semàntica Dimensió
estructural

Què és? Per a què? Com? On? Mitjançant

Consell�Europeu Permeten
realitzar
accions

Coneixements,
destreses i ca-
racterístiques
individuals

EurydiceCIDE Permeten
participar

eficaçment
en la vi-

da política

Capacitats, conei-
xements i actituds

Projectes�DeSe-
Co�OCDE

Habilitat Complir
amb èxit

exigències
complexes

Prerequisits psi-
cosocials, habili-
tats pràctiques,
coneixements,

motivacions, va-
lors, actituds i

comportaments

Referència bibliogràfica

A.�Zabala;�L.�Arnau (2007).
11 ideas clave. Cómo aprender
y enseñar competencias. Barce-
lona: Editorial Graó.
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Dimensió semàntica Dimensió
estructural

Què és? Per a què? Com? On? Mitjançant

Currículum
basc�(docu-
ment�marc)

Capacitat Per a enfron-
tar-se a tas-
ques simples
o complexes

Amb garan-
ties d'èxit

En un con-
text de-
terminat

Operació (una ac-
ció mental) sobre
un objecte (que
és el que habitu-
alment anome-

nem coneixement)
per a l'obtenció

d'un fi determinat

Generalitat
de�Catalunya

Per a resol-
dre proble-
mes diver-
sos de la
vida real

Coneixements,
habilitats i acti-
tuds de caràc-
ter transversal

Monereo Domini Resolució de
problemes

En un àmbit
o escenari

de l'activitat
humana

determinat

Ampli reperto-
ri d'estratègies

2.3. Competències bàsiques

2.3.1. Classes de competències bàsiques

El fet de centrar el currículum en les competències fa que els continguts ob-

jecte d'ensenyament-aprenentatge no siguin exclusius d'una única matèria o

àrea escolar. Tot plegat comporta la necessitat d'una efectiva transversalitat i

interdisciplinarietat dels coneixements de les matèries, de tal manera que els

coneixements apresos es puguin aplicar en situacions i contextos diversos per

a resoldre problemes quotidians, laborals, de relació, etc.

El Departament d'Educació indica que les competències bàsiques queden in-

corporades en els continguts de cadascuna de les matèries. Vegem, doncs, què

diu sobre l'organització i com classifica per tipologia les competències bàsi-

ques:

"La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament de les
competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les matèries contribueix al
desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències
bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes matèries."

Decret 143/2007 (annex 1, "Competències bàsiques")

Per a l'educació obligatòria, s'identifiquen, com a competències bàsiques, les

vuit competències següents:

• Competències�transversals:

Les competències comunicatives:

1) Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

2) Competències artística i cultural.
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Les competències metodològiques:

3) Tractament de la informació i competència digital.

4) Competència matemàtica.

5) Competència d'aprendre a aprendre.

Les competències personals:

6) Competència d'autonomia i iniciativa personal.

• Competències�específiques�centrades�a�conviure�i�habitar�el�món:

7) Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

8) Competència social i ciutadana.

Observem com en documents orientatius del Departament d'Educació

s'interrelacionen competències i àrees:

Àrees Competències
pròpies de l'àrea

Aportacions de les àrees a
les competències bàsiques

Llengua catalana i
literatura
(àrea principal).

Competència comunicativa lingüís-
tica i audiovisual.

Educació artística. Competència artística i cultural.

Tractament de la informació i com-
petència digital.
Competència d'aprendre a aprendre.
Competència d'autonomia i iniciati-
va personal.
Competència social i ciutadana.

Font: Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat; Subdirecció General d'Ordenació Curricular (2009). Del currículum a
les programacions.
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Els estudiants del segle XXI hauran d'aprendre constantment, més que mai a la

història, i si bé els caldrà posar en funcionament totes les competències des-

crites, en destaquem tres com a fonamentals per a nosaltres: és responsabilitat

de l'escola, la família i la societat en general que els nostres estudiants acabin

l'escolaritat obligatòria amb un bon domini de la competència comunicativa

lingüística i audiovisual, el tractament de la informació i competència digital

i la competència d'aprendre a aprendre.

2.3.2. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Aquesta competència es descriu en el currículum de l'ESO de la manera se-

güent:

"[...] és saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) per escrit i amb els
llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació (ano-
menada competència digital) [...]. El seu desenvolupament és responsabilitat de totes les
[...] matèries del currículum."

Decret 143/2007 (annex 1, "Competències bàsiques. 1. Competència comunicativa lin-
güística i audiovisual")

Després de la lectura de la descripció que el currículum fa d'aquesta compe-

tència, constatem l'especial èmfasi de la llengua oral, però també hi veiem que

s'hi estableix una estreta relació amb la competència digital. I això no ens ha

d'estranyar, perquè actualment, en articles universitaris i conferències sobre el

tema, sovint apareix el mot anglès literacy, que s'incorpora a la llengua catala-

na com a neologisme amb el mot literacitat o alfabetisme�funcional, en què

el concepte de persona alfabetitzada s'amplia i abraça dos aspectes:

• El de la persona que és competent en la lectura i escriptura tal com hem

entès en la nostra cultura "lletrada".

• El de la persona que és competent en l'ús de les TIC per a llegir, redactar,

interpretar i interactuar en diversitat de textos i entorns digitals.

En declaracions de l'Associació Internacional de Lectura l'any 2001 ja se'ns

deia el següent:

"Internet i altres formes de tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) com els
processadors de texts, els editors de pàgines web, el programari de presentacions i el
correu electrònic redefineixen constantment la naturalesa de l'alfabetització (literacy). Per
ser plenament alfabets en el món d'avui, els estudiants han de ser competents en la nova
alfabetització TIC."

La interpretació tradicional considera la lectura una habilitat per a codificar

i descodificar paraules. De la combinació del codi en neix el significat amb

una interpretació molt similar per a tothom. Però aquesta concepció és lluny

de les intencions del currículum actual, que s'apropa a una concepció més

psicològica, en què el significat dels mots és dins del pensament de cadascú,

i es transmet més del que diuen les paraules.

Vídeo

Podeu ampliar el que fa refe-
rència a la literacitat en una
conferència de Daniel Cas-
sany titulada "Llegir i escriure
al segle XXI", que va ser enre-
gistrada en vídeo i que troba-
reu al web de l'Edu3.cat.

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18489&p_ex=Llegir%20i%20escriure%20al%20segle%20XXI
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Si afegim al concepte anterior una visió sociocultural en la qual el significat

sempre és convencional i depèn dels contextos i dels valors i coneixements de

l'emissor i del receptor, ja tenim el que s'espera, l'aplicació de la competència,

sia comunicativa, lingüística o audiovisual.

Escriure o expressar un contingut comporta preveure què entendran o que vo-

lem que entenguin els destinataris. Per aquest motiu, quan volem emetre un

missatge hem de prendre diverses decisions sobre la tipologia textual adequa-

da, el mitjà que es farà servir per a transmetre'l (diversitat de pantalles: mò-

bil, ordinador, televisor, etc.), els codis no formals (diferents del sistema con-

vencional d'escriptura i convinguts entre emissor i receptor), etc. Tot plegat

configura una nova tipologia de textos i missatges ben allunyats dels formats

entesos com a clàssics i que, en el moment de dissenyar propostes educatives

de llengua i literatura, cal preveure.

Les incorporacions de textos amb suport i format digitals queden en gran part

definides per les pràctiques i l'ús que es fa de la llengua escrita, oral i icònica

entre els usuaris: missatges electrònics, mòbil, llocs web, xats, fòrums, blogs,

wikis, etc.

Entrem, doncs, en la necessitat que els nostres alumnes coneguin i utilitzin

amb propietat una llengua eminentment funcional, en dominin el codi i el

sàpiguen aplicar segons el missatge que volen transmetre, i ho facin pel mitjà

més adequat.

Aquesta interrelació entre llenguatges audiovisual, escrit, oral i icònic i noves

tipologies textuals fa que cada vegada els límits siguin més prims i més difícils

de discriminar, ja que per a transmetre sabers i emocions uns i altres formen

part d'un únic missatge.

La tecnologia lingüística –que disposa de verificadors ortogràfics, conjugadors

verbals, generadors de mapes conceptuals, freqüenciadors per a l'anàlisi dels

textos, traductors en línia, diccionaris i enciclopèdies actualitzats constant-

ment, etc.– facilita l'elaboració de textos de manera diferent i permet noves

propostes d'activitats d'ensenyament, d'aprenentatge i d'avaluació.

El fet d'oferir als parlants de la nostra llengua prou coneixements i recur-

sos perquè puguin trobar la possibilitat d'expressar-se fent servir les tec-

nologies d'última generació és i ha de ser un dels objectius de l'educació

a casa nostra.
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Aquesta abundància demana al professorat una actualització permanent per

a saber trobar i seleccionar el material més convenient per a la programació

d'aula; Internet és un mitjà que exigeix una cerca activa i una valoració crítica

del que s'hi troba.

L'ensenyament-aprenentatge per competències passa per la posada en pràctica

d'unitats de programació o projectes interdisciplinaris, amb una seqüenciació

de continguts fortament procedimentals i actitudinals articulats en seqüències

d'activitats programades i pensades per a alumnes d'avui que necessiten, abans

que res, aprendre a aprendre per a enfrontar-se als reptes canviants que els

esperen en el futur.

2.3.3. Competència en el tractament de la informació i

competència digital

Podem convenir que la socialització de l'accés a eines tecnològiques i

l'expansió d'Internet en aquests últims anys ha convertit les TIC (tecnologi-

es de la informació i la comunicació) en un mitjà d'adquisició i construcció

de coneixement útil per a qualsevol activitat quotidiana. Per aquest motiu, és

també un mitjà molt adequat per a assolir qualsevol de les altres vuit compe-

tències bàsiques descrites i classificades per a aplicar-les a l'ensenyament.

A la normativa, doncs, la competència en el tractament de la informació i

competència digital queda ubicada entre les metodologies que es caracteritzen

pel fet de tenir un caràcter clarament transversal a totes les àrees:

"[...] és una competència transversal que cal atendre i particularitzar en cadascuna de les
matèries. No hi ha un tractament de la informació i competència digital al marge dels
continguts específics de les matèries i, per contra, el desenvolupament realitzat en una
àrea pot ser transferit a les altres, si el professorat fa activitats explícites de transferència."

Decret 143/2007 (annex 1, "Competències bàsiques. 3. Tractament de la informació i
competència digital")

Normativament, queda indicat que a la programació d'aula, i per a totes les

àrees, cal preveure activitats d'ensenyament-aprenentatge i d'avaluació de ca-

ràcter interdisciplinari que possibilitin aquesta transversalitat amb un desen-

volupament prou explícit que indiqui l'àrea o àrees a les quals poden ser trans-

ferits els aprenentatges.

Les TIC ofereixen respostes a aquestes necessitats i són també una oportunitat

per a innovar i transformar, profundament i en positiu, l'entorn educatiu. Han

d'esdevenir eix vertebrador entre els processos d'ensenyament-aprenentatge,

l'organització del centre educatiu i la relació amb l'entorn.

El professor Carles Monereo presenta les competències sociocognitives inter-

relacionades amb les característiques de l'entorn virtual.
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Competències sociocognitives Característiques de l'entorn virtual

Aprendre a buscar informació i a aprendre • Desenvolupa estratègies de cerca i selecció.
• Afavoreix la redescripció d'idees.
• Promou l'autoregulació de l'aprenentatge

mateix.

Aprendre a comunicar-se • Assisteix en la descodificació de missatges.
• Ajuda a la comunicació multimedial.
• Beneficia l'aparició d'estratègies de lectura,

parla i escriptura.

Aprendre a col·laborar amb els altres • Reforça les habilitats cooperatives.
• Facilita l'aprenentatge entre iguals.
• Suscita la identitat i cohesió.

Aprendre a participar en la vida pública • Engresca a la participació pública.
• Estimula el contrast d'opinions i argumen-

tació.
• Origina comportaments solidaris.
• Desplega el perspectivisme conceptual i

emocional.
• Afavoreix l'autoconcepte i l'autoestima.
• Dóna suport a la definició de projectes per-

sonals.

Si considerem que les característiques descrites de l'entorn virtual poden mi-

llorar les activitats d'ensenyament-aprenentatge i avaluació a les pràctiques

quotidianes d'aula, caldrà trobar la tecnologia idònia, de tal manera que l'ús

que se'n faci faciliti el canvi metodològic. Probablement, algunes tecnologies

el faciliten més que d'altres; per tant, necessitem identificar aquelles que són

realment innovadores.

De l'estreta relació que es dóna actualment entre ensenyament, entorns

virtuals, competències i TIC en neix el concepte TAC: tecnologies per a

l'aprenentatge i el coneixement.

Esquemàticament, podem entendre les TAC com a:

TAC = aprenentatge electrònic + gestió del coneixement

I es caracteritzen perquè:

• L'àmbit natural que tenen és el món educatiu, inserit en la societat del

coneixement.

• Ressegueixen el sistema educatiu en tots els nivells, àrees i facetes: acadè-

mics, organitzatius, de relacions, normatius, d'equipaments, etc.

• Estan centrades en l'aprenentatge, i donen prioritat a l'adquisició de les

competències necessàries per a l'alumnat i el professorat, que els haurà de

permetre l'adquisició de coneixement de manera autònoma.
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• Són font de transmissió de la cultura del treball en xarxa, en col·laboració,

per a la creació de coneixement compartit...

• Participen d'una interacció entre la comunitat educativa i la societat civil,

les institucions, les associacions, les empreses...

• La incidència i implantació que tenen són susceptibles de ser avaluades

per mitjà d'indicadors establerts prèviament.

Si ens centrem, doncs, en el vessant competencial de les TAC, el podem enten-

dre com una suma d'alfabetitzacions: alfabetització informacional (tractament

de la informació), més alfabetització multimèdia, més alfabetització TIC. La

convergència digital facilita la conversió dels tres tipus d'alfabetitzacions que

actualment el componen.

Si ara afegim a aquesta reflexió sobre tipologies d'alfabetització la que sempre

s'hi ha considerat com a tal, la lingüística, el canvi fonamental el dóna el fet

que per a accedir al coneixement no n'hi ha prou de dominar el codi lingüís-

tic: actualment necessitem desenvolupar diverses capacitats que estan estreta-

ment lligades entre si. La comprensió i expressió orals i escrites en suports tra-

dicionals, com el paper i la veu, no són les úniques associades a l'alfabetització;

la competència digital ha esdevingut fonamental a l'àrea de llengua.

2.4. Aplicació a l'aula dels currículums

2.4.1. Introducció

Després de l'anàlisi de diferents metodologies emprades a diversos centres per

al desenvolupament de les competències bàsiques, podem convenir que no hi

ha cap aplicació a l'aula que sigui única o la més idònia. Cal recórrer a diferents

estratègies per a triar la intervenció més apropiada i que s'ajusti millor a cada

casuística d'alumnat, cultura de centre, etc.

Si els principis i les intencions que emmarquen el currículum es tenen assumits

personalment i com a centre, les activitats d'aula en què s'organitzi la progra-

mació de l'àrea seran propostes encaminades a desenvolupar les competències.

2.4.2. El llibre de text, digital?!

En primer lloc, partim de la base que tots els qui llegeixen aquest document

coneixen perfectament què és un llibre de text. Tots nosaltres hem crescut i

après envoltats d'aquests llibres. Ara, però, us convidem a analitzar-lo física-

ment i didàcticament.
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Físicament, els llibres de text actuals en suport paper tenen un format específic

que reconeixem immediatament, entenem que la majoria estan ben impresos,

ben il·lustrats i ben organitzats en un índex per unitats.

Didàcticament, són un manual de suport on es presenten resums conceptu-

als sobre un tema i exercicis o activitats que prèviament l'editorial ha revi-

sat perquè incloguin tots els continguts que normativament el professorat ha

d'impartir durant el curs escolar i l'alumnat ha d'aprendre.

La pràctica d'aula que se'n deriva és la del professorat que repeteix (explica,

il·lustra, precisa, complementa o amplia) oralment el que a cada unitat ja hi

ha escrit, i tot seguit encarrega els exercicis o activitats que considera conve-

nient, per a corregir-les el dia indicat (normalment, en grup). Més endavant,

el dia o dies fixats, els alumnes fan una o diverses proves per a constatar els

aprenentatges adquirits (avaluació).

La descripció que acabem de fer no és més que l'esquema simplificat d'un mo-

del didàctic molt usual en el nostre entorn educatiu, per al qual el llibre de

text ha fet la funció que se li demanava: subministrar continguts conceptuals,

estructurats i ordenats, i exercicis per a assolir l'aprenentatge d'aquests con-

tinguts. En aquesta didàctica, l'aprenentatge està molt dirigit, les pràctiques

assaig-error no hi són previstes i la possibilitat d'autoavaluació, tampoc.

Actualment, veiem que hi ha molt professorat que ha incorporat a la seva

quotidianitat d'aula pràctiques en nous formats digitals que posen en funci-

onament el desenvolupament de les competències bàsiques i idees pedagògi-

ques que, si bé no són tan noves, comporten dinamisme. Són fórmules en què

l'alumnat és l'eix de l'aprenentatge, el qui construeix el seu coneixement, en

què el rol del professorat canvia per a esdevenir organitzador, conseller, acom-

panyant, avaluador del procés i, finalment, en què hi ha pràctiques que es re-

solen per assajos d'èxit-fracàs, amb activitats d'autoavaluació que condueixen

el professorat a l'avaluació de les competències adquirides.

Aquests camins iniciats per un sector de professorat innovador, que utilitza la

tecnologia que li és útil per a aplicar pedagogies centrades en el desenvolupa-

ment de les capacitats de l'alumnat i no en l'exclusiva transmissió de contin-

guts conceptuals, és el que està marcant el camí de cap on ha d'anar un llibre

de text del futur, el llibre que anomenem digital.

Ara per ara, sembla que els llibres de text digitals que tenim al mercat caminen

poc en aquesta línia, perquè no aporten gaires novetats respecte als de suport

paper, tot i que inclouen animació, vídeos i l'accés a coneixements que són a

la Xarxa. Però estan perdent en organització i en ordre pel que fa a la presen-

tació dels continguts (potser per la precipitació de sortir al mercat?). Sembla

que fins ara no exploten les possibilitats que els ofereix el Web 2.0 per a faci-

litar canvis metodològics necessaris. Així, doncs, cal concloure que els actuals
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llibres de text digitals, acompanyats de presentacions multimèdia, encara que

es presentin en pissarra digital, pressuposen el seguiment d'unes pràctiques

d'aula similars a les descrites per als llibres de text en suport paper.

Hem de convenir, tots plegats, que en aquests moments l'accés al coneixement

es fa per camins ben diversos. El professorat no és ni de bon tros la principal

font de difusió del coneixement i l'alumnat actual ja no pot, ni vol, continuar

essent un receptor immòbil. Convenen noves pautes per a dinàmiques d'aula

participatives, amb activitats col·laboratives o de construcció de coneixement

compartit, amb espais d'intercanvis d'idees o materials entre l'alumnat, pro-

jectes significatius i creatius per a ells, fent ús de les possibilitats que ofereix

Internet.

Cal donar pas a materials i programaris específics per a l'ensenyament-apre-

nentatge. En els darrers deu anys8, Internet ha experimentat un dinamisme

accelerat marcat per novetats revolucionàries, la majoria de les quals, nascu-

des fora del món educatiu: xarxes socials (Facebook, Ning, Twitter), cercadors

de continguts (Google), plataformes de treball que permeten organitzacions

individualitzades per aules, grups i persones per a fer intercanvis i avaluaci-

ons continuades (Moodle), actualitzadors de dades i d'informació instantàni-

es (sindicació i RSS), edició cooperativa de continguts (wikis), enregistrament

dels continguts multimèdia (podcasts), entorns dinàmics per a intercanvis (fò-

rums, xats), organització i aparador digital de tasques (dossiers electrònics, que

sí que ha nascut per a l'educació), escriptoris virtuals i aplicacions en línia de

tota mena (EyeOS, Google Docs), webs personals o corporatius que permeten

intercanvis (blogs), programes per a tot tipus d'activitats escrites i orals (Voki,

Pixton, Glogster)...; tot això i molt més que, abans d'acabar aquest curs o l'any

vinent, apareixerà, i a què el món educatiu pot trobar una magnífica funció

per a una gestió del coneixement i de les relacions alumnat-professorat cap a

rols i dinàmiques d'aula ben diferents dels emprats fins ara.

(8)Els deu moments d'Internet
de la dècada: http://
www.webbyawards.com/press/
topwebmomentsdecade.php.

Eines lliures

Al portal Edu365.cat es recu-
llen eines Web 2.0 lliures per a
utilitzar-les a l'aula.

http://www.webbyawards.com/press/topwebmomentsdecade.php
http://www.webbyawards.com/press/topwebmomentsdecade.php
http://www.webbyawards.com/press/topwebmomentsdecade.php
http://www.edu365.cat/crea/
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El llibre de text digital ha de tenir en compte aquests canvis, tant en la pre-

sentació com en la gestió del coneixement. No pot continuar fent petites in-

corporacions de materials.

Entre totes les tecnologies que se'ns ofereixen, cal escollir aquelles que servei-

xin per a despertar en el nostre alumnat una consciència crítica, i formar ciu-

tadans compromesos que sàpiguen conviure i relacionar-se de manera coope-

rativa i s'adaptin amb facilitat als canvis que, de segur, els esperen.

2.4.3. El plaer de la lectura i la llibertat de deixar de llegir un

llibre

Tot seguit, analitzarem una manera d'organitzar la lectura de llibres per a alum-

nes d'ESO de llengua catalana, que s'ha posat en pràctica a l'Institut Doctor

Puigvert de Barcelona, i que es podria fer extensiva a altres centres i per a llen-

gua castellana.

Aquesta experiència entén l'activitat de lectura com a imprescindible per al

desenvolupament curricular i la formació competencial de l'alumnat perquè,

de la mateixa manera que facilita la precisió dels intercanvis lingüístics, per-

met l'accés al coneixement de nous aprenentatges en el món escolar i, alhora,

procura despertar en el públic adolescent el gust i el plaer per la lectura.

De segur que trobem la lectura com a fonament de múltiples propostes

d'activitats a totes les àrees curriculars per a:
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"[i]ntroduir un tema, consolidar nous aprenentatges, seguir instruccions, cercar informa-
ció, interpretar i valorar textos, gaudir�de�la�lectura, resoldre proves escrites..."

J. Serra i altres (1999). Com ensenyar a llegir a l'ESO (pàg. 31-33). Barcelona: Associació de
Mestres Rosa Sensat. [La negreta és meva.]

"Una problemàtica constatada entre l'alumnat de secundària és la dificultat tant per lle-
gir com per fer produccions escrites adequades. Justament és al llarg de l'adolescència,
moment en què es consolida la identitat «independent» dels estudiants com a lectors i
escriptors, quan la lectura podria esdevenir el suport que permetés l'autoafirmació i la
formació de la identitat dels joves."

M. Morera; A. Teberosky (1998). "Les experiències lletrades a secundària en un context
bilingüe". A: J. Arnau; J. M. Artigal (eds.). Els programes d'immersió: una perspectiva europea
(pàg. 239). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

Les consideracions anteriors, de l'any 1998 –abans d'Internet–, encara estan

ben esteses entre els teòrics del tema de la lectura en adolescents, però cal que

tinguem en compte que actualment l'ús del codi escrit, a partir de la missatge-

ria electrònica, la participació en les xarxes socials i l'escriptura compartida o

en nous formats, ha esdevingut per part dels nostres alumnes una pràctica ben

estesa. Tanmateix, a part del professorat encara els costa qualificar aquestes

produccions com a "produccions escrites adequades", susceptibles de formar

part d'aprenentatges curriculars i susceptibles de ser avaluades.

Aquí no us presentem com incideix la lectura en l'ús del codi escrit, sinó la

"lectura de llibres en sentit tradicional", d'aquells que han passat pel procés

editor i els podem agafar amb les mans, llegir en un transport públic o a casa,

una estona abans d'anar a dormir; els destinats al gaudi personal més que a

l'anàlisi de l'obra.

Considerem que els nois i noies adolescents tenen criteris propis i s'apassionen

fàcilment per llibres amb determinats temes en què algun protagonista jove

té problemes i pensaments com els seus. Considerem que aquests llibres que

tracten temes rellevants per a ells sí que són un bon punt de partida per a

formar futurs lectors apassionats.

Els llibres de literatura juvenil permeten treballar la llengua de manera con-

textualitzada entorn d'una narració, per mitjà de la qual els alumnes incorpo-

raran a la seva forma d'expressió estructures correctes i lèxic nou, de manera

gradual.

"I aquí el teniu, adolescent tancat a l'habitació, davant d'un llibre que no llegeix. [...] És
el bon lector que continuarà sent si els adults que l'envolten alimenten el seu entusiasme
[...], si estimulen el seu desig d'aprendre [...], si l'acompanyen en el seu esforç [...], si es
neguen a convertir en càrrega allò que havia estat un plaer i l'alimenten fins a convertir-lo
en deure, si basen aquest deure en la gratuïtat de tot aprenentatge cultural, i si retroben
ells mateixos el plaer d'aquesta gratuïtat."

D. Pennac (1998). Com una novel·la. Barcelona: Empúries.

Aquest tipus de lectura és, en definitiva, el subjecte de l'experiència escolar

que ens ocupa.
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Vegem el procediment que s'empra en l'institut per a posar un petit gra de

sorra en la creació d'aquest lector que, al nostre parer, Pennac descriu tan bé.

Estratègia i passos

• Es confecciona una llarga llista oberta de lectures de llibres juvenils d'acord

amb la biblioteca pública més propera al centre.

• Tots els alumnes han d'anar a buscar el llibre a la biblioteca i, si no n'hi ha

cap de la llista, els cal demanar consell al bibliotecari que els ajuda a triar

segons els seus interessos i la disponibilitat de la biblioteca.

• L'alumne ha de fer una anàlisi prèvia i formar-se una hipòtesi inicial del

llibre escollit. S'ha de donar l'oportunitat de triar malament, abandonar a

mitja lectura, canviar de llibre... Es tracta de formar lectors responsables

de les pròpies lectures, que puguin o hagin de justificar la seva opinió.

La intervenció i la conversa entre el professor o el bibliotecari sobre la

tria del llibre com a orientador comporta un diàleg molt interessant que

ajuda a conèixer millor l'alumnat en un context distès. Aquí la tasca dels

alumnes es limita a omplir una fitxa en suport paper (també podria ser en

la plataforma Moodle del centre).

• Una vegada escollit un llibre o mentre prenen la decisió, es demana als

alumnes que coneguin l'opinió d'altres companys que trobaran en el fò-

rum "Què llegeixes?". Evidentment, s'hi han de donar d'alta.

• Es dóna un mes per a llegir el llibre, el temps que la biblioteca pública deixa

un llibre en préstec. Durant aquest temps cal que participin manifestant

la seva opinió al fòrum "Què llegeixes?" i visitant les guies de lectura9 que

trobaran a l'Edu365.cat o en altres entorns virtuals que els ajudaran a la

comprensió i el reconeixement de visions diferents de la seva.

• Es demana a l'alumnat que per cada lectura faci un petit treball; així el

professorat pot constatar les lectures que s'han fet, els coneixements que

s'han adquirit o ampliat i els hàbits de lectura que s'estan fixant.

• Finalment han d'exposar oralment davant la classe les seves opinions sobre

el llibre de manera ordenada i argumentada en un temps limitat (amb tres

minuts n'hi ha prou).

S'ofereix un guió que ajuda l'alumnat a saber com ha de parlar i què ha

de dir.

També es combina l'exposició a l'aula amb la gravació de l'opinió que es

pot posar al blog, des d'on tothom la pot escoltar o enviar al professor via

correu electrònic.

• Val a dir que gravar l'opinió i publicar-la en un blog és una activitat sum-

mament interessant perquè abans de publicar-la l'alumnat la vol repetir

(9)Per a català: http://
www.edu365.cat/eso/muds/cata-
la/lectures/index.htm
Per a castellà: http://
www.edu365.cat/eso/muds/caste-
lla/lectures/index.htm.

http://www.quellegeixes.cat/
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/index.htm
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moltes vegades, sense que se li mani, fins que considera que és al seu gust

i se sent còmode perquè tothom la pugui escoltar.

• Si cada alumne en acabar una lectura sap que s'espera la seva opinió, que

el professorat i els companys la poden comentar plegats en un entorn i

clima obert i de confiança, la lectura esdevé una activitat plaent per a la

majoria dels nois i noies.

Seqüències didàctiques de llengua i literatura catalana i castella-
na

Zabala i Arnau ens diuen el següent:

"Las dimensiones o variables que permiten describir cualquier propuesta metodológica
incluyen, además de unas actividades o tareas determinadas, una forma de agruparlas y
articularlas en secuencias de actividades [...], unas formas de agrupamiento u organiza-
ción social de la clase, una manera de distribuir el espacio y el tiempo, un sistema de
organización de los contenidos, un uso de materiales curriculares, y un procedimiento
para la evaluación."

Zabala i Arnau (2007, pàg. 176)

Vegem com l'ensenyament-aprenentatge per competències passa per concre-

tar-se en continguts fortament procedimentals i actitudinals que han de per-

metre un treball que s'articuli en seqüències programades d'activitats, el con-

junt de les quals formen la unitat didàctica. Cada activitat cal dissenyar-la des

d'una perspectiva múltiple: la visió de les competències pròpies de l'àrea, la

visió de les competències metodològiques i la idoneïtat per a l'alumnat al qual

va dirigida. La suma de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i d'avaluació

formarà la seqüència didàctica o relació temporitzada i organitzada de les ac-

tivitats d'aprenentatge i d'avaluació.

Les seqüències didàctiques10 elaborades pel Departament d'Educació tenen per

objectiu servir d'exemple de material d'aula, d'organització de la pràctica i de

metodologia de treball que reculli pràctiques que permetin el desenvolupa-

ment de les competències bàsiques per mitjà d'eines pròpies del Web 2.0.

Aquests materials són al començament del camí que s'ha de fer cap a un tipus

de llibre digital sorgit de l'anàlisi prèvia dels instruments que ofereix Internet

i que són els més convenients per al desenvolupament de les capacitats bàsi-

ques, sense deixar de banda les exercitacions o les pràctiques específiques de

cada àrea. En aquests materials s'hi ha previst que una bona part del treball

a l'aula no ha de ser davant de l'ordinador, tot i que a l'ordinador hi hagi les

instruccions i la programació del dia a dia.

El material està organitzat en projectes i a totes les unitats l'alumnat ha de

fer un projecte en grup, que en acabar comportarà una producció que podrà

mostrar als companys i, en la majoria dels casos, serà pública a Internet.

(10)Llengua catalana: http://
alexandria.xtec.cat/mod/da-
ta/view.php?d=2&rid=319
Llengua castellana: http://
alexandria.xtec.cat/mod/da-
ta/view.php?d=2&rid=375.

http://www.alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=319
http://www.alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=319
http://www.alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=319
http://www.alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=375
http://www.alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=375
http://www.alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=375
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Per a fer el projecte, els alumnes s'han d'organitzar (el pacte entre iguals es fa

imprescindible per a avançar en la tasca encomanada). Així, coneixen eines

del Web 2.0 i hi experimenten: busquen, valoren, classifiquen la informació

que obtenen en fonts diverses i, en acabar el projecte, el defensen oralment

davant de tot el grup.

La interdisciplinarietat la donen els temes que es tracten en el projecte, molts

dels quals, escollits pel grup, per la qual cosa l'interès de l'alumnat està garantit

de millor manera que no pas amb propostes de projectes dirigits i excessiva-

ment pautats.

Com no pot ser d'una altra manera, una seqüència didàctica ha de contenir

activitats de cadascuna de les tipologies del quadre que us presentem tot seguit.

No s'ha de donar el cas que, en una seqüència didàctica, totes o quasi totes les

activitats fossin de grup i no n'hi haguessin d'individuals o per parelles, de la

mateixa manera que ha de contenir activitats orals i escrites, o d'exercitació

i creació.

Si cada seqüència conté totes les possibilitats descrites, tenim moltes probabi-

litats que l'alumnat desenvolupi les competències bàsiques i aprengui els con-

tinguts de l'àrea d'una manera significativa.

Tipologies d'activitats

Motivació Espontània
Suggerida

Espai Interior del centre: aula (racons, tallers, etc.); altres espais (bi-
blioteca, pati, etc.)
Exterior del centre (sortides, colònies, intercanvis)

Format Oral, escrit, multimèdia
Disciplinari/interdisciplinari
Exercitació, creació, recerca, debat...

Organització�de�l'alumnat Individual/parelles
Petit grup / gran grup

Temporització Immediat (una sessió)
Curt termini (fins a una setmana)
Llarg termini (un mes o diferents moments del curs)

Recursos Materials (suports multimèdia, paper i d'altres)
Humans (centre, entitats, famílies, municipi, etc.)

Font: Anna Pujol i Brunet

L'entorn de treball o plataforma és prou important per a disposar d'un material

obert que possibilita modificacions constants per part del professorat. Vegeu

com, una vegada allotjat en la plataforma del centre (per exemple, Moodle),

permet al professorat canvis, ampliacions, supressions, etc., segons l'estratègia

didàctica que consideri més convenient per al seu alumnat. Les possibilitats i

facilitats d'ús que permeti de la plataforma de treball esdevindran fonamentals

per a alguna pràctica d'aula.
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En conclusió, aquest model de seqüències demana un professorat que, sense

ser expert tecnològicament, estigui atent a les possibilitats i noves eines per a

valorar l'aplicació didàctica que en pot fer.

Esquema base d'una seqüència

1) Exposició i descripció del projecte.

• Formació del grup.
• Exposició-comprensió de l'eina de treball (si escau).
• Distribució-organització de les tasques.
• Primer contacte amb les eines i recursos per a dur a terme el projecte.

2) Activitats d'exercitació, paral·leles o relacionades amb el projecte de la unitat.
3) Recollida d'informació.
4) Elaboració i execució d'una part de la tasca del projecte (si és el cas).
5) Activitats de lectura.
6) Activitats d'exercitació, paral·leles o relacionades amb el projecte de la unitat.
7) Finalització de les tasques del projecte.
8) Exposició oral dels resultats del projecte.
9) Activitat individual complementària (reforç o ampliació).
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3. Deu bones pràctiques d'ús de les TIC a les aules de
literatura i lectura

Cristina Aliagas Marin

Universitat Pompeu Fabra

3.1. Llegir críticament a Internet: avaluar la credibilitat de tres

webs

Autoria Francina Martí, IES Menéndez Pelayo

Any 2007

Context�d'aplicació Segon d'ESO

Objectiu�general Aprendre a avaluar críticament els webs

Tasca Avaluar tres webs sobre drogues

Temps�aproximat 1 hora

Publicació�de
l'experiència�de�re-
cerca

• F. Martí (2007). Llegir, pensar i clicar. Proposta didàctica per llegir a In-
ternet [llicència d'estudis].
<http://www.xtec.es/sgfp/
llicencies/200506/memories/1105a1.pdf>

• F. Martí (2008). "Llegir la credibilitat dels webs: estudi de cas". Articles
de Didàctica de la Llengua i de la Literatura (núm. 44, pàg. 59-74)

• F. Martí (2009). "Estrategias y actitudes críticas para leer webs". D.
Cassany (coord.). Para ser letrados. Voces y miradas sobre la lectura
(pàg. 207-216). Barcelona: Paidós Educador

3.1.1. Descripció del context d'aplicació

L'autora descriu una experiència de recerca enfocada a caracteritzar les habi-

litats de lectura crítica de tres subjectes participants de tretze i catorze anys

(dues noies i un noi, alumnes de segon curs d'ESO d'un institut de Barcelona).

L'estudi parteix de la recerca per incidir en la pràctica educativa, és a dir, els

resultats de la recerca porten l'autora a elaborar un conjunt de propostes i ac-

tivitats per a treballar la lectura crítica a l'aula de segon d'ESO. La recerca es

fa amb una llicència d'estudis de la professora/investigadora i els resultats es

difonen en diversos articles de recerca i materials didàctics.

En el context de la recerca, es desenvolupa l'activitat següent. La investigadora

dóna als participants tres llocs web que parlen sobre les drogues des de perspec-

tives diferents. Els participants exploren els webs i hi interactuen, els comen-

ten i després contesten un qüestionari sobre l'autoria i credibilitat d'aquests

http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200506/memories/1105a1.pdf
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200506/memories/1105a1.pdf
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webs. Posteriorment, comenten amb la investigadora les impressions sobre els

webs i les respostes a les preguntes dels qüestionaris. L'experiència es fa davant

d'un ordinador i s'enregistra en àudio i vídeo.

Els objectius de l'experiència de recerca, tal com els defineix l'autora, són els

següents:

• Observar quins criteris fan servir per a valorar la credibilitat d'un lloc web

desconegut.

• Observar les estratègies que utilitzen per a avaluar aquesta credibilitat, sen-

se donar-los cap directriu prèvia sobre la manera com ho han de fer.

• Detectar, per mitjà de l'entrevista posterior, si coneixen estratègies per a

valorar la credibilitat dels webs que no hagin utilitzat en la tasca.

• Observar com interaccionen entre ells i com construeixen un coneixement

comú.

3.1.2. Descripció de la bona pràctica d'ensenyament-

aprenentatge

A partir dels resultats de la recerca, l'autora dissenya una activitat d'aula. La

pràctica consisteix a explorar, en grups de tres alumnes, tres webs sobre dro-

gues, amb l'objectiu de valorar-ne la credibilitat. Els grups comenten els webs

i després responen un qüestionari estandarditzat amb deu preguntes obertes

que els motiva a descriure i argumentar els judicis que intuïtivament han fet

sobre aquests webs.

S'ha triat el tema de les drogues per dos motius. El primer és que el món de

les drogues és un tema d'interès general per als joves. El segon motiu és que

el tema de les drogues és molt susceptible de ser manipulat i de ser enfocat

des de punts de vista diferents. Els tres webs triats, que esmentem a continu-

ació, parlen dels efectes de les drogues en general i del cànnabis en particular,

cadascun des d'una perspectiva ideològica diferent:

• http://www.ideasrapidas.org/marihuana.htm (signat per un particular,

aquest web tracta de temes relacionats amb la religió des d'un punt de vista

molt conservador).

• http://www.tododrogas.net/dl/inhalables/index.htmL (web especialitzat

en la venda de tests de detecció de drogues, elaborat per llicenciats en far-

màcia).

http://www.ideasrapidas.org/marihuana.htm
http://www.tododrogas.net/dl/inhalables/index.htmL
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• http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/salutjove/cssjdro.htm

(guia de salut per a joves elaborada pel Departament de Salut de la Gene-

ralitat de Catalunya).

A partir dels resultats de la recerca, l'autora elabora una llista d'estratègies per

a ensenyar a llegir críticament els webs i les acompanya d'un bon grapat de

materials didàctics per a l'aula. Els exercicis que ens proposa pretenen consci-

enciar l'alumnat de la importància que té llegir a Internet amb atenció perquè

no tots els webs ni la informació que hi trobem és "objectiva" ni necessària-

ment fiable.

3.1.3. Valoració de l'experiència de recerca

En l'aplicació de l'exercici en el context de la recerca, la investigadora va ob-

servar que els tres joves van utilitzar criteris intuïtius i estratègies poc elabo-

rades per a avaluar –quan se'ls demanava– la credibilitat i autoria dels webs.

L'autora sintetitza les observacions en quatre punts.

• No mostren una reflexió sistemàtica sobre la informació que reben, extre-

uen i interpreten.

• En general, els participants no qüestionen l'autoria dels webs i es fixen en

el disseny i en altres aspectes més formals.

• Els subjectes no es plantegen que la credibilitat dels webs es pot veure

afectada per motius ideològics.

• Els costa expressar els criteris en què es basen els seus judicis d'una manera

argumentada i això, més que per un problema d'expressió, pot ser pel fet

no han reflexionat mai o gaire sobre aquest tema.

3.1.4. Dinàmica a l'aula i seqüència didàctica

• Agrupament de l'alumnat en grups de tres. L'activitat es fa a la sala

d'ordinadors.

• Es presenta l'activitat i els tres webs, sense donar-ne detalls. Només se'ls

comenta que l'objectiu és avaluar-ne la credibilitat, és a dir, si els webs són

fiables o no.

• Els grups exploren els webs i els comenten intuïtivament (10 minuts).

• Després, se'ls dóna el qüestionari "Deu preguntes per a analitzar la credi-

bilitat d'un web" i el contesten (10 minuts).

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/salutjove/cssjdro.htm
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• Les conclusions es posen en comú amb el grup-classe i es fomenta el debat

i l'intercanvi d'interpretacions i sensacions.

• Durant l'intercanvi amb el grup-classe, el professor presenta les quatre es-

tratègies bàsiques per a avaluar la credibilitat de la informació de qualsevol

web. Les estratègies són:

– Aprofundir el concepte de credibilitat.

– Donar importància a l'autoria del web i a la visió del món que hi ha

al darrere.

– Fer una anàlisi de l'URL i de la pàgina d'inici.

– Valorar l'objectivitat del web.

• Amb aquesta perspectiva, l'alumnat torna a interactuar amb els tres webs i,

si volen, poden analitzar amb aquesta perspectiva els webs que freqüenten

o els que els interessen (5-10 minuts).

Deu preguntes per a analitzar la credibilitat d'un web

Autoria

1. Qui és l'autor del web?

2. Qui n'és el responsable?

3. Es tracta d'una institució o d'una empresa, o es tracta d'un web personal?
Hi ha alguna institució o empresa que se'n faci responsable?

Adequació

4. La informació, es pot verificar amb una altra font?

5. Hi ha bibliografia?

Objectivitat

6. Quin és el punt de vista de l'autor?

7. Hi ha alguna afirmació sobre el propòsit o la filosofia del web?

8. Té com a objectiu vendre un producte o promocionar-lo?

9. A quin tipus de webs porten els vincles proposats?

10. Hi ha algun aspecte implícit, és a dir, no expressat explícitament?

3.1.5. El producte final

Els alumnes han d'omplir el qüestionari "Deu preguntes per a analitzar la cre-

dibilitat d'un web". És una graella amb preguntes dirigides. Després d'omplir-

la, participen en un debat amb la classe per a comentar les respostes de cada

grup.



© FUOC • PID_00169861 43  Tecnologies per a l'ensenyament i aprenentatge de la literatura i la...

L'autora ofereix una edició més completa de l'activitat de lectura crítica (amb

el plantejament, els objectius i el disseny de la graella) a la web següent:

http://www.xtec.es/formaciotic/dvdformacio/materials/cursos_formacio/

ccac/materials/practica_6.html

3.1.6. Competències, objectius i avaluació de l'exercici

Competènci-
es específiques

Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació
(resultats avaluables)

Lectura�crítica • Prendre consciència de la im-
portància de l'autoria per a va-
lorar la credibilitat d'un web.

• Llegir críticament per a selecci-
onar, avaluar i qüestionar la in-
formació.

• La capacitat de reflexió sobre la
credibilitat dels tres webs.

• L'actitud de qüestionar amb fo-
nament informacions trobades
a la Xarxa.

Capacitat
d'avaluació�de�la�in-
formació

• Aprendre a identificar qui hi ha
al darrere d'un web o qui ha es-
crit o recollit la informació pre-
sentada.

• S'han analitzat els paràmetres
que configuren la credibilitat
d'un web.

• Resultats del qüestionari.

Capacitat�de�con-
centració

• Resoldre les tasques en el temps
assignat.

• El qüestionari, s'ha resolt en el
temps previst?

3.1.7. Materials i contextos

Una sala d'ordinadors amb connexió a Internet i pissarra.

3.1.8. Originalitat

És una proposta didàctica que connecta amb les experiències lectores dels jo-

ves a la Xarxa i, per tant, fomenta (des del punt de vista de l'estudiant) apre-

nentatges clarament aplicables i útils. D'altra banda, és una pràctica original

perquè situa en un context real (Internet) i amb textos autèntics (webs) la re-

flexió sobre el procés de lectura. És un bon exercici per a introduir el concepte

de "lectura crítica".

Un altre vessant interessant relacionat amb la fase prèvia de recerca és que,

tant a la llicència d'estudis com als articles publicats sobre la recerca, l'autora

reprodueix fragments de la conversa entre els participants mentre fan l'exercici

que els va proposar. Els comentaris dels tres participants revelen els punts fe-

bles que bona part de l'alumnat presenta en relació amb la lectura de webs i

el processament de les informacions que hi troben.

http://www.xtec.es/formaciotic/dvdformacio/materials/cursos_formacio/ccac/materials/practica_6.html
http://www.xtec.es/formaciotic/dvdformacio/materials/cursos_formacio/ccac/materials/practica_6.html
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3.1.9. Aplicabilitat de la pràctica

Aquesta activitat de lectura crítica està pensada per a alumnes de segon d'ESO.

Les preguntes del qüestionari sobre els llocs web seleccionats es poden ampliar

si es vol aplicar l'exercici al segon cicle d'ESO.

Altres propostes (extretes de les activitats que l'autora proposa a l'annex de la

seva llicència d'estudis):

• On sóc? A partir de tres pàgines web sobre un mateix tema l'internauta ha

de descobrir a quin web pertanyen i decidir quin li mereix més credibilitat

segons l'autoria.

• A la recerca de l'autor. A partir de quatre pàgines web sobre un mateix tema

l'internauta ha de descobrir qui n'és l'autor o el responsable i descobrir el

propòsit del web.

• Audiència, propòsit i cobertura. Els alumnes han de fer una comparació de

llocs web i valorar-ne l'audiència, el propòsit i la cobertura.

• I moltes més propostes i idees que trobareu al catàleg d'estratègies didàc-

tiques de la llicència d'estudis de l'autora (es pot consultar en línia).

• També podeu adaptar l'activitat a qualsevol web o webs que us interessi

que avaluïn els alumnes.

• Demaneu als alumnes que busquin altres exemples (dos o tres webs amb la

mateixa temàtica però amb perspectives diferents) i que els avaluïn. N'han

de fer una anàlisi i presentar-la a classe.

• Feu-los llegir llocs web sobre anorèxia. L'activitat es pot trobar a l'article se-

güent: F. Martí (2008). "Separar el gra de la palla a la web". Temps d'educació

(num. 34, pàg. 95-110).

3.2. Una classe sobre la literacitat crítica dels media

Autoria Donna E. Alvermann, Jenniffer S. Moon i Margaret C. Hago-
od

Any 1999

Context�d'aplicació Segon d'ESO (als Estats Units, eighth graders)

Objectiu�general Analitzar des d'una perspectiva crítica textos media de cultu-
ra popular sobre els ídols dels adolescents (els articles que els
joves consumeixen a les seves revistes preferides)

Tasca Llegir críticament un conjunt de textos i imatges sobre les
Spice Girls i la Natalie Imbruglia
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Temps�aproximat 1 hora

Publicació�de�l'experiència D. E. Alvermann; J. S. Moon; M. C. Hagood (1999). "En-
gaging Middle School Students in Critical Media Literacy:
Donna's Lesson". A: Popular Culture in the Classroom. Teac-
hing and Researching Critical Media Literacy. Chicago: Interna-
tional Reading Association (pàg. 85-107)

3.2.1. Descripció del context d'aplicació

Una de les autores del llibre referenciat, Donna E. Alvermann, narra, analitza i

descriu una classe dissenyada per ella dirigida a millorar la competència crítica

del discurs media d'un grup d'estudiants de segon d'ESO. L'experiència didàc-

tica es fa en un institut dels Estats Units, en una classe constituïda per nou

nois i sis noies de classe mitjana i d'origen europeu-americà (només un dels

alumnes era d'origen africà). La competència crítica es treballa a partir de la

lectura de textos i imatges media extrets de les revistes juvenils que les alumnes

de la classe llegeixen habitualment. Es tracta d'una experiència de recerca que

la investigadora fa al grup d'una altra professora.

La intervenció didàctica parteix de la idea que, avui dia, els joves interactuen

amb múltiples discursos media (Internet, ràdio, televisió, pel·lícules, revistes,

anuncis, música, etc.) que sovint els situen en una situació de vulnerabilitat.

L'autora reivindica l'aula de llengua i literatura com un context per a treba-

llar la lectura crítica d'aquests discursos, amb exercicis que portin l'alumnat

a entendre l'impacte individual i social que tenen els discursos media (lle-

tres de cançons, articles de revistes juvenils, fotografies, etc.), és a dir, com

ens influencien el pensament, com ens condicionen els desitjos, les decisions

que prenem, les identitats que construïm, etc., i també com incideixen en

l'autorepresentació que anem construint sobre la societat en la qual vivim.

Aquesta convicció porta l'autora a treballar la lectura crítica a partir de can-

çons i textos sobre cantants famoses idolatrades pel jovent dels Estats Units.

Al capítol del llibre on descriu l'experiència, l'autora exposa en detall com va

dissenyar la classe, com va seleccionar els textos reals que després va convertir

en materials didàctics de lectura i com va plantejar l'activitat d'aula.

3.2.2. Descripció de la bona pràctica d'ensenyament-

aprenentatge

Prèviament al procés de triar el material de lectura i dissenyar l'activitat, la

professora s'informa dels grups de música que agraden més als joves i en tria

dos: el darrer àlbum publicat per les Spice Girls (Spiceworld) i un altre de Natalie

Imbruglia (Left of the Middle). També recull altres discursos sobre aquestes can-

tants com, per exemple, fragments i fotografies d'un àlbum fotogràfic de les

Spice Girls titulat Spice World: The Official Book of the Movie (Spice Girls, 1997),

un assaig amb fotografies de color de 96 pàgines que documenta una setmana
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molt ocupada en la vida de les cantants. Una vegada escollit el material (les

cançons, els llibres i diversos articles sobre les popstars), l'autora elabora un

dossier amb els textos i imatges que vol treballar a classe.

L'objectiu d'aquesta activitat és seleccionar discursos coneguts i rellevants per

als estudiants per a llegir-los i analitzar-los densament, i crear així un context

de reflexió crítica sobre els textos i el món. En aquesta activitat, analitzar críti-

cament significa examinar les idees, les creences i els estereotips que els textos

carreguen i que s'assumeixen com a veritats absolutes que no es qüestionen.

La finalitat pedagògica que es persegueix és obrir la mirada de l'alumnat, fer-

lo més capaç de desenvolupar noves maneres de veure i pensar a partir dels

textos de la cultura popular juvenil.

3.2.3. Dinàmica a l'aula i seqüència didàctica

Una vegada creats els materials, la sessió es va desenvolupar de la manera se-

güent:

• Introducció�de�l'activitat. Es planteja l'activitat i s'introdueix el concepte

de "lectura crítica" –què vol dir llegir críticament?: llegir entre línies, cal-

cular els efectes que els discursos provoquen als receptors, situar els textos

en el seu context de producció i analitzar els interessos (comercials, polí-

tics, ideològics) que els motiven, posicionar-se i rebatre els estereotips, etc.

• Activitat�per�a�escalfar�(20�minuts). A l'aula, l'alumnat escolta les can-

çons "Spice Up Your Life", de les Spice Girls, i "Torn", de la Natalie Imbru-

glia. També tenen temps per a llegir un parell de textos curts sobre aques-

tes cantants (la contraportada de l'àlbum de les Spice Girls i un parell de

fotografies amb peu de pàgina dels articles sobre la Natalie Imbruglia). A

continuació, els alumnes tenen 15 minuts per a respondre individualment

una fitxa amb quatre preguntes obertes. Els alumnes pensen i escriuen les

seves respostes personals amb les cançons, que tornen a sonar de fons.

• Discussió�a�l'aula�(35�minuts). Es construeix un context d'intercanvi per

a compartir el pensament i les interpretacions dels discursos llegits i ana-

litzats. La discussió es regula a partir de les preguntes de la fitxa. Els alum-

nes van comentant les respostes individuals, comparant-les amb els altres,

establint els contrastos i els punts en comú, etc. Els estereotips són un

element clau del debat que es genera. Al final de la sessió, la professora

recull en un discurs final les idees clau discutides al debat i en sintetitza

els aprenentatges nous.

Fitxa sobre les Spice Girls

A continuació, reproduïm la fitxa elaborada per Donna E. Alvermann per a analitzar els
discursos seleccionats sobre les Spice Girls (pàg. 90).

Pencil�and�Paper�Warm-Up�Activity

• Your Name:
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• Please read the back cover of Spice World by the Spice Girls and then answer these
questions:

• What is the visual image of the Spice Girls saying?
• What message is the printed text trying to get across?
• Do you, personally, agree with the message? Why or why not?
• How could you resist (or argue with) the message, if you wanted to do so?

Fitxa sobre Natalie Imbruglia

A continuació, reproduïm la fitxa elaborada per Donna E. Alvermann per a analitzar els
discursos seleccionats sobre Natalie Imbruglia (pàg. 100).

Pencil�and�Paper�Warm-Up�Activity

• Your Name:
• Please read the two-page handout on Natalie Imbruglia and then answer these ques-

tions:
• What are these visual images of Natalie Imbruglia saying?
• What message is the printed text trying to get across?
• Do you, personally, agree with the message? Why or why not?
• How could you resist (or argue with) the message, if you wanted to do so?

3.2.4. Competències, objectius i avaluació de l'exercici

En aquesta pràctica docent, plantejada com una activitat de recerca, l'objectiu

és desenvolupar la lectura crítica i el pensament crític dels estudiants.

Competènci-
es específiques

Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació (resultats avaluables)

Lectura�crítica • Problematitzar els textos.
• Desenvolupar una mirada lliure i oberta a partir

dels discursos media.
• Pensar més enllà dels aspectes estètics dels discur-

sos.
• Prendre consciència dels interessos comercials

que hi ha al darrere dels discursos media.

• La capacitat de qüestionar els discursos media i fer-
se preguntes sobre el món.

• La capacitat de reflexionar sobre els efectes dels
discursos a escala personal i social.

• La capacitat de no deixar-se influir pels elements
formals i estètics dels discursos.

• Identificar i qüestionar els estereotips socials que
els discursos media reprodueixen.

Anàlisi�crítica�d'imatges • Problematitzar les imatges dels media. • Analitzar els efectes de les imatges media a escala
personal i social.

• Identificar i qüestionar els estereotips socials que
les imatges i fotografies reprodueixen.

Pensament�crític • Desenvolupar una posició personal envers els dis-
cursos i continguts dels textos que llegim.

• Qüestionar.
• Argumentar.
• Definir i expressar el punt de vista propi.

3.2.5. Materials i contextos

• Dos CD de música: Spiceworld, de les Spice Girls, i Left of the Middle, de

Natalie Imbruglia.

• Llibres, articles i imatges sobre les cantants (per exemple, l'àlbum fotogrà-

fic Spice World: The Official Book of the Movie (Spice Girls, 1997).

• La fitxa per a escalfar ("Pencil and Warm-Up Activity"), que serveix per a

reflexionar individualment abans de l'intercanvi amb el grup-classe.
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3.2.6. Valoració de l'experiència

Les notes etnogràfiques preses durant l'experiència indiquen que els alumnes

es van prendre la tasca molt seriosament. La professora del grup va cedir la

seva aula a la investigadora, que va anotar a la seva llibreta:

"I'm impressed with how seriously they're writing."

3.2.7. Originalitat

L'element més original d'aquesta bona pràctica és la incorporació de textos

media adolescents com a material per a treballar les capacitats de lectura crítica.

Aquesta lectura crítica es planteja des de textos que formen part de l'imaginari

de l'adolescent (cançons, àlbums sobre els seus ídols, etc.) amb l'objectiu de

fer-los notar tot allò que donen per assumit quan els llegeixen i que costa

de qüestionar, resistir i rebatre, però que els modela els interessos i identitats

socials.

3.2.8. Aplicabilitat de la pràctica

La idea d'analitzar els textos media es pot aplicar a altres materials amb altres

temàtiques (textos sobre futbol, cotxes, models, etc.). És recomanable conèixer

els hàbits lectors mediàtics de l'alumnat abans de decidir el tema i els materials

de lectura.
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3.3. Triàleg sobre Una imatge no val més que mil paraules: contra
els tòpics, de Jesús Tusón

Autoria Montserrat Ribas, Universitat Pompeu Fabra

Any 2010

Context�d'aplicació Primer curs del grau de Llengües aplicades, de la Universitat
Pompeu Fabra

Objectiu�general Dialogar i reflexionar sobre què és la comunicació a partir de
la lectura d'un llibre d'assaig

Tasca Escriure un triàleg comentant l'assaig

Temps�aproximat 10 hores fora de l'aula

Publicació�de�l'experiència Experiència no publicada
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3.3.1. Descripció del context d'aplicació

Aquesta bona pràctica docent es va aplicar a l'assignatura d'Introducció a

la universitat i comunicació, del primer curs del grau de Llengües aplica-

des, de la Universitat Pompeu Fabra (curs acadèmic 2010-2011). L'objectiu de

l'assignatura és reflexionar sobre què és i com funciona la comunicació huma-

na. L'alumnat entra en contacte amb mirades teòriques diverses i complemen-

tàries sobre la comunicació: l'etnografia de la comunicació, els gèneres textu-

als acadèmics, el discurs oral formal, l'anàlisi de la conversa i la semiòtica. En

el context d'aquesta assignatura, l'activitat proposada connecta amb la idea

d'aprendre a partir de l'intercanvi dialògic oral i escrit.

3.3.2. Descripció de la bona pràctica d'ensenyament-

aprenentatge

La pràctica consisteix a escriure un diàleg a tres bandes per a comentar el llibre

assagístic de caràcter divulgatiu Una imatge no val més que mil paraules: contra

els tòpics, del lingüista Jesús Tusón. El llibre s'organitza en tres parts: "De co-

municació oral i escrita", "De mites innocents" i "De mites perversos". En cada

part, l'autor discuteix cinc afirmacions sobre el llenguatge i les llengües que

des del punt de vista lingüístic no tenen gaire fonament. Els alumnes s'han de

trobar, fora de l'aula, en tres ocasions, per a comentar i discutir les tres parts

del llibre. Posteriorment, o simultàniament, han de sintetitzar la discussió ge-

nerada produint per escrit un triàleg que després pengen al fòrum de l'espai

virtual de la classe. Els altres companys i poden llegir els triàlegs dels altres

grups i, si volen, interactuar-hi.

L'activitat es planteja perquè els estudiants la facin autònomament, en l'entorn

virtual Moodle, amb la supervisió intermitent de la professora, que va llegint

les actualitzacions dels grups i els escriu amb la seva retroalimentació o feed-

back (els comenta un parell d'aspectes assolits i d'altres que cal tenir en comp-

te i que cal millorar en les actualitzacions posteriors del fòrum). Prèviament,

l'alumne ha reflexionat sobre les característiques de la conversa informal. Tam-

bé ha llegit un exemple de diàleg extret de Diálogos sobre el conocimiento, de

Paul K. Feyerabend.

Les instruccions de l'activitat es pengen a l'entrada del fòrum (vegeu l'annex),

amb una descripció dels objectius que han d'assolir els alumnes i els criteris

d'avaluació que s'aplicaran en la correcció de les entrades al fòrum.

3.3.3. Dinàmica a l'aula i seqüència didàctica

A l'aula, el professor presenta l'activitat i genera reflexió sobre què és un trià-

leg (per defecte, un diàleg): característiques discursives d'una conversa i con-

vencions per a representar-la per escrit, aportacions de l'intercanvi verbal a

l'elaboració i enriquiment del pensament/coneixement, etc.

Documentació

A l'annex 1, "Orientacions per
a la realització de la pràctica,
penjades a l'entrada del fò-
rum", us podeu fer una idea
del funcionament de la pràcti-
ca.
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Fora de l'aula, els alumnes llegeixen el llibre i, individualment, després de la

lectura de cada capítol, es plantegen i reflexionen sobre les preguntes següents:

• Què sé, ara, sobre el llenguatge i les llengües que no sabia abans de llegir

el capítol?

• Quin raonament, en contra d'una falsa creença, m'ha interessat més? Per

què?

• Hi ha algun plantejament que no comparteixo? Per què?

Fora de l'aula, els alumnes es troben en tres ocasions. En cada trobada han de

comentar una part del llibre i, a partir de la conversa, redactar un triàleg per

a penjar-lo al fòrum.

Virtualment, el professor llegeix les actualitzacions dels alumnes i els dóna

retroalimentació: un comentari breu sobre els objectius assolits i sobre els as-

pectes que han de millorar en les entrades posteriors.

3.3.4. El producte final

El triàleg que han d'escriure ha de ser un gènere híbrid entre l'oralitat i

l'escriptura. L'extensió no està limitada, però es valora la concisió expositiva

i es penalitza la dispersió expositiva.

3.3.5. Competències, objectius i avaluació de l'exercici

Competències específiques Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació (re-
sultats avaluables)

Comprensió�lectora • Comprendre coneixements lingüístics a
partir d'un text acadèmic i assagístic i
sintetitzar-ne les idees clau.

• La capacitat de comprensió i elaboració
de coneixement lingüístic.

Capacitat�de�reflexió�sobre�el�coneixe-
ment�de�la�llengua

• Reflexionar sobre els coneixements lin-
güístics des de la pròpia experiència i el
diàleg amb els companys.

• La capacitat de reflexió intersubjectiva.
• L'ús de terminologia especialitzada.

Expressió�escrita • Redactar un diàleg a tres bandes. • L'habilitat per a redactar un diàleg a tres
bandes.

• Correcció ortotipogràfica i normativa.

Autonomia�en�l'aprenentatge�i�gestió�del
treball�en�equip

• Planificar i organitzar tasques a llarg ter-
mini.

• Treballar (pensar i escriure) en equip.

• La periodicitat en l'elaboració dels diàlegs
sobre cadascun dels capítols.

3.3.6. Materials i contextos

• J. Tusón (2001). Una imatge no val més que mil paraules: contra els tòpics (16a.

ed.). Barcelona: Empúries ("Biblioteca Universal", 152), 2010.
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• P. K. Feyerabend (1991). Diálogos sobre el conocimiento. Madrid: Teorema.

• Individualment, cada alumne ha d'obrir un fòrum a l'entorn Moodle de

l'assignatura.

3.3.7. Originalitat

La personalitat d'aquesta pràctica radica en la proposta d'explorar els conei-

xements associats a una disciplina (la comunicació, dins de la lingüística) a

partir de l'intercanvi dialògic entre companys. La reflexió personal i el diàleg

són els pilars de l'exercici. D'altra banda, l'alumnat construeix un context de

diàleg i discussió acadèmica en el qual ha de participar respectant les formes de

participació de la comunitat acadèmica a la qual es vincula (el valor del diàleg

com a eina per a generar i afinar el coneixement, el valor de la discussió cons-

tructiva, la crítica com un element positiu que cal aprendre a acceptar com

un element que forma part de l'aprenentatge, etc.). En aquest sentit, l'exercici

s'estableix, també, com un context per a desenvolupar la identitat acadèmica

de l'especialitat en lingüística; és un exercici d'introducció a la comunitat de

la qual hauran de formar part en acabar el grau.

3.3.8. Aplicabilitat de la pràctica

La idea del triàleg es pot aplicar a la lectura d'altres llibres d'assaig divulgatiu,

capítol de llibre o "text" en un sentit ampli (una pel·lícula, una cançó, un

article o recull d'articles de diaris, una revista, etc.). Si es reformula la proposta,

cal tenir en compte que l'activitat està pensada per a reflexionar globalment

sobre un fenomen (en aquest cas, els tòpics sobre la comunicació).

Vegem altres propostes per a reformular la pràctica i adaptar-la al context edu-

catiu de secundària:

• Llegir un capítol de la primera part del llibre Una imatge no val més que

mil paraules: contra els tòpics, titulada "De comunicació oral i escrita". Per

exemple: "Una imatge val més que mil paraules", "Aviat desapareixerà

l'escriptura" o "Els joves parlen malament i els periodistes escriuen mala-

ment".

• Llegir el llibre (o un capítol del llibre) Com és que ens entenem? (si és que ens

entenem)?, de Jesús Tusón, per a explorar la comunicació humana.

• Llegir algun llibre divulgatiu (o un capítol/fragment) del lingüista Sebastià

Serrano, per a reflexionar sobre la comunicació no verbal.

• Un conte de Quim Monzó amb dimensió reflexiva o teòrica sobre la co-

municació.
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3.4. Un reportatge periodístic per a la revista digital del centre

Autoria Montserrat Vilà i Santasusana, Universitat Autònoma de Bar-
celona

Any 2002

Context�d'aplicació Educació secundària

Objectiu�general Fer un reportatge per a la revista (digital) de l'institut

Tasca Investigar un tema o problemàtica social i escriure'n un re-
portatge periodístic

Temps�aproximat 5 hores

Publicació�de�l'experiència M. Vilà (2002). "De l'entrevista al reportatge periodístic (de
la llengua oral a l'escrita)". A: M. Vilà (coord.) Didàctica de
la llengua oral formal. Continguts d'aprenentatge i seqüènci-
es didàctiques (pàg. 183-188). Barcelona: Graó ("Biblioteca
d'Articles")

3.4.1. Descripció del context d'aplicació

No es tracta d'una experiència d'aula sinó d'una proposta de seqüència didàc-

tica flexible i adaptable a diversos contextos i nivells educatius. S'adreça a es-

tudiants de secundària, però també es podria aplicar a estudiants de finals de

primària.

3.4.2. Descripció de la bona pràctica d'ensenyament-

aprenentatge

L'objectiu d'aquesta seqüència és elaborar un reportatge periodístic a par-

tir d'una seqüència didàctica articulada en quatre activitats coordinades que

van sumant aprenentatges: selecció del tema, generació de les dades per mit-

jà d'entrevistes, comunicació oral dels resultats de la recerca en una expo-

sició oral i comunicació escrita dels resultats en un reportatge periodístic.

L'elaboració del reportatge es resol progressivament, a mesura que els alum-

nes incorporen, tracten i sintetitzen la informació. El projecte s'acaba amb la

publicació de l'escrit a la revista (digital) del centre, un incentiu que, segons

l'autora, marca notablement la motivació i el procés de planificació i escrip-

tura del reportatge.

El projecte es fa en parelles, amb l'objectiu de fomentar la discussió i reelabo-

ració dels textos que es van generant (qüestionaris, monòleg oral, reportatge).

El disseny d'aquesta seqüència didàctica està orientada a la millora dels proce-

diments lingüístics implicats en els processos de selecció i organització de la

informació. D'altra banda, la realització de les tasques porta l'alumnat a pren-

dre consciència del valor social dels registres, perquè desenvolupa sensibilitat

per la varietat funcional de la llengua:
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"[E]s tracta de fer veure que hi ha unes regles socials de la llengua per adequar-se a les
diferents situacions de comunicació oral i escrita."

M. Vilà (2002). "De l'entrevista al reportatge periodístic (de la llengua oral a l'escrita)" (pàg.
188).

En definitiva, la realització de les tasques incideix en la competència discursiva

i sociolingüística de l'alumnat.

3.4.3. Dinàmica a l'aula i seqüència didàctica

L'autora descriu el desenvolupament de la seqüència didàctica, articulada a

partir de quatre activitats lligades que van sumant accions, processos de trac-

tament de la informació i aprenentatges. Cada activitat, orientada a assolir un

objectiu d'aprenentatge concret, estructura el procés de planificar, orientar i

escriure el reportatge. Per a cadascuna de les activitats, l'autora ofereix una

descripció acurada sobre la manera com es pot plantejar a l'aula i una pauta

de valoració molt completa per a avaluar-ne els resultats.

Primera�activitat:�elecció�de�subtemes�i�elaboració�de�qüestionaris

L'objectiu d'aquesta activitat és triar el tema del reportatge de manera conjunta

amb el grup-classe, a partir d'un sondeig sobre les inquietuds de l'alumnat. Es

poden seguir els passos següents:

• Selecció del tema del reportatge i dels subtemes. Es pot plantejar com un

diàleg amb el grup-classe i anar recollint les idees i propostes en un esque-

ma a la pissarra. La selecció del tema i dels subtemes pot ser el resultat de

diverses votacions que fan guanyar l'opció que representa la majoria.

• Agrupament del grup en parelles.

• Cada parella tria un dels subtemes i elabora un qüestionari de cinc o sis

preguntes enfocades a documentar l'opinió dels companys de classe sobre

el subtema triat.

Segona�activitat:�realització�d'entrevistes�simultànies

Els alumnes s'entrevisten entre ells mateixos de la manera següent:

• Les parelles es divideixen, de manera que un fa d'entrevistat i l'altre fa

d'entrevistador.

• Cada entrevistador ha d'entrevistar cinc o sis companys de classe amb el rol

d'entrevistat. L'entrevistador ha de preveure un sistema clar i efectiu per a

recollir les respostes de manera organitzada, tenint en compte que, poste-

riorment, amb la seva parella, haurà de buidar la informació recollida.
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Tercera�activitat:�el�monòleg�oral

En aquesta tercera fase del projecte els alumnes exposen els resultats de les

entrevistes.

• Per parelles, tracten la informació que s'ha obtingut amb les entrevistes: les

respostes es poden organitzar i classificar en un quadre general, es detecten

les respostes similars, les diferents, etc.

• Cada parella planifica la comunicació dels resultats obtinguts amb les en-

trevistes sobre el seu subtema i en prepara una exposició oral. Per a prepa-

rar l'exposició oral es poden seguir els passos següents: seleccionar la in-

formació rellevant i transformar-la, és a dir, convertir les dades obtingudes

per mitjà del diàleg (estil directe) al format d'una exposició monologada

(estil indirecte). Han de treballar el discurs per a aconseguir un registre

lingüístic abstracte, elaborat i formal.

• Cada parella fa l'exposició. Els companys prenen nota de la informació

que consideren rellevant per a confeccionar el reportatge sobre el tema

general (no solament sobre el subtema que han investigat).

Quarta�activitat:�redacció�i�selecció�del�reportatge

En aquesta fase del projecte, cada parella elabora el seu reportatge.

• Cadascú es reuneix amb la seva parella i compara els apunts que ha pres

durant les exposicions dels companys: se seleccionen les idees més impor-

tants, es detecten les repeticions i s'eliminen les idees accessòries.

• S'elabora un esborrany del reportatge i els alumnes se'ls intercanvien, els

valoren i hi assignen una nota final.

• Es posen en comú les qualificacions i els millors reportatges es llegeixen

en veu alta. Se'n selecciona un per a publicar-lo a la revista del centre. En

grup, es revisa, es genera la versió final i s'edita.

3.4.4. El producte final

En una situació real, l'alumnat ha de planificar, desenvolupar i escriure un

reportatge periodístic per a la revista (digital) del centre. El reportatge ha de

derivar de les dades obtingudes d'un conjunt d'entrevistes, que es poden fer

als mateixos companys de classe (o a altres entrevistats rellevants per al tema

que s'investiga).
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3.4.5. Competències, objectius i avaluació de l'exercici

Competències específiques Objectius d'aprenentatge Pautes d'avaluació dels
resultats avaluables

Capacitat�comunicativa�(tractament�de
la�informació)

• Saber elaborar un qüestionari amb pre-
guntes rellevants i pertinents en relació
amb un tema.

• Les preguntes del qüestionari, es relaci-
onen directament amb el subtema? Són
clares? Són concises?

• Hi ha alguna pregunta "trampa" per a
comprovar la sinceritat de l'entrevistat?

• Estan ordenades amb alguna lògica?
• Són excessivament tancades?
• Permeten argumentar, és a dir, hi ha un

perquè després de cada pregunta?

Capacitat�comunicativa�(interacció�oral) • Saber comunicar oralment, en forma de
monòleg, informacions obtingudes per
mitjà d'entrevistes.

• Conté una presentació?
• La informació seleccionada a partir de les

entrevistes, és rellevant i pertinent?
• Exposa de manera objectiva i respectuosa

totes les opinions significatives dels entre-
vistats?

• Està ben organitzat? La manera d'exposar
facilita que es pugui prendre nota de les
dades més significatives?

• Conté repeticions?
• Acaba amb una síntesi general i remarca

els aspectes més rellevants o sorprenents?
• Hi ha un bon equilibri entre les dades i els

comentaris sobre les dades?
• El llenguatge, és precís, àgil i viu?

Capacitat�comunicativa�(redacció�perio-
dística)

• Saber transformar els monòlegs orals en
un reportatge escrit formal.

• Els autors del reportatge, tenen en comp-
te el context (destinataris, efectes, etc.)?

• La informació que han seleccionat, és la
rellevant i pertinent?

• Hi ha un bon equilibri entre les dades i els
comentaris?

• La manera d'organitzar el text, té les ca-
racterístiques d'un reportatge (pel que fa
a l'estructura, s'encapçala amb una entra-
deta atractiva, hi ha un desenvolupament
equilibrat i coherent entre les parts, la hi-
pòtesi i la conclusió; pel que fa als apar-
tats, hi ha una distribució dels subtemes
en apartats diferents, una presentació de
la informació rellevant a l'inici, titulars se-
parats i redactats amb enginy)?

• Exposa de manera objectiva i respectuosa
totes les opinions significatives?

• El vocabulari i el registre, són homogenis i
adequats a l'àmbit periodístic? El llenguat-
ge, és precís, àgil i viu?

• El reportatge, s'articula d'una manera lò-
gica i ben cohesionada amb connectors
variats?

• L'extensió del reportatge, és l'apropiada?
• Manté l'interès del lector?
• Altres aspectes de caire lingüístic:

l'estructura de les frases, els paràgrafs i la
puntuació, són correctes? L'ortografia, és
correcta? La presentació, és adequada?
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3.4.6. Materials i contextos

• Una gravadora digital (o qualsevol altre dispositiu per a gravar la veu, com

un mòbil o un portàtil).

• Una sala de gravació o diversos espais silenciosos per a fer les entrevistes

simultànies.

3.4.7. Originalitat

Els aspectes que fan que aquesta pràctica sigui una bona pràctica docent per

a aplicar a l'aula de secundària són dos. Per una banda, situa l'interès i les in-

quietuds personals de l'alumnat al centre de la tasca acadèmica i, per tant,

s'estableixen connexions entre l'aprenentatge acadèmic de la comunicació

oral i escrita i el món dels joves. Per altra banda, es tracta d'un projecte seqüen-

ciat en el qual l'alumnat treballa diversos elements de la competència comuni-

cativa (la interacció oral, la presentació oral, la redacció periodística, els regis-

tres, etc.). Finalment, també cal destacar com un element altament motivador

el fet que l'activitat d'aula tingui un impacte en la comunitat de l'institut, ja

que hi ha la possibilitat de publicar-lo a la revista (digital) del centre.

3.4.8. Aplicabilitat de la pràctica

La seqüència didàctica proposada per a treballar les habilitats orals i escrites

és prou flexible per a aplicar-la a qualsevol context d'ensenyament de llengua

(catalana, castellana, anglesa, etc.) i expressió de qualsevol curs de l'educació

secundària (o de finals de la primària).

Si bé l'autora proposa una dinàmica competitiva per escollir el reportatge que

es publicarà a la revista del centre, l'activitat també es podria plantejar com

la construcció d'una revista temàtica del grup-classe amb reportatges que ex-

ploressin un mateix fenomen, o bé com una revista de reportatges periodístics

diferents. D'aquesta manera, tots els articles periodístics generats a l'aula es

podrien publicar.
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3.5. Un diari de viatge multimèdia sobre una aventura de Tintín:

El Temple del Sol

Autoria Laura Farró, professora d'IES
Francina Martí, professora d'IES
Josep M. Castellà, Universitat Pompeu Fabra

Any 2001

Context�d'aplicació Primer cicle d'ESO, crèdit de reforç

Objectiu�general Practicar la lectura selectiva i la lectura informativa

Tasca Escriure un diari de viatge a partir de l'aventura de Tintín
a El Temple del Sol, d'Hergé

Temps�aproximat 3-4 hores

Publicació�del�material�didàctic L. Farró; F. Martí (2001). "Llegir amb llapis". A: J. M. Cas-
tellà (coord.). Comprensió lectora: llengua catalana (pàg.
74-83). Barcelona: Vicens Vives
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3.5.1. Descripció del context d'aplicació

"Llegir amb llapis" és la penúltima unitat del llibre de text referenciat abans. El

llibre de text està dissenyat per a emprar-lo en un crèdit de reforç sobre com-

prensió lectora en català. Les nou unitats que el constitueixen estan dirigides a

reforçar la competència lectora de l'alumnat de primer cicle de secundària que

mostra dificultats de comprensió i hàbit lector. Els exercicis serveixen per a tre-

ballar els elements fonamentals implicats en la comprensió de textos: atenció,

memòria, organització de la tasca lectora, anàlisi de l'estructura informativa

dels textos, hàbit de llegir amb llapis, gestió de la lectura literal i interpretati-

va, etc. Cada unitat es planteja a partir de la lectura d'un fragment seleccionat

amb la idea de connectar personalment amb l'alumne i motivar-lo.

La unitat publicada que a continuació sintetitzem es va dissenyar per a fer-la

en paper. Aquí la reformulem en versió digital.

3.5.2. Descripció de la bona pràctica d'ensenyament-

aprenentatge

La unitat didàctica parteix de la carta que Tintín escriu als seus lectors, que es

va publicar amb El Temple del Sol. En un requadre, es donen indicacions sobre

com i per què és important subratllar i fer marques als textos quan llegim (per

a destacar el que ens interessa, per a trobar-hi informació amb posterioritat,

per a estalviar-nos temps d'estudi, etc.). A continuació, i després de llegir el

còmic, es proposen tres activitats coordinades per a treballar la lectura ràpida i

selectiva. L'objectiu és trobar la informació durant la lectura i subratllar-la per

a elaborar, després, un llibre de viatge sobre l'aventura de Tintín al Perú.

3.5.3. Dinàmica a l'aula i seqüència didàctica

A partir de la unitat didàctica del llibre de text, es proposa, a continuació, una

seqüència didàctica que desemboca en l'elaboració d'un cartell multimèdia

que recull les dades recollides en un imaginari llibre de viatge sobre l'aventura

de Tintín.

• Presentació�de�l'activitat. Contextualització de l'obra de Hergé a partir

dels coneixements previs de l'alumnat i comentaris sobre els objectius de

l'activitat.

• Temps�de�lectura. Com a deures, els alumnes llegeixen amb llapis el còmic

El Temple del Sol i subratllen la informació que els sembla clau (l'itinerari

de Tintín). A l'aula, es comparteix l'experiència de lectura i es contrasta la

informació que s'ha subratllat.

• Construir�un�diari�de�viatge. En parelles, elaboren un diari de viatge de

l'aventura de Tintín, en forma d'un cartell multimèdia. Se'ls proposa que
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segueixin l'estructura següent, que poden ampliar i presentar de la manera

que considerin més adequada:

– Descriure l'itinerari de Tintín dia a dia (ciutats, llocs, tipus de trans-

port).

– Marcar el recorregut en un mapa del Perú. L'alumne hi ha de situar les

ciutats i els llocs visitats per Tintín. Pot crear codis per a indicar el mitjà

de transport emprat per a viatjar en cada tram, el tipus d'allotjament

(hostal, càmping, etc.) o els documents que ha necessitat per a avançar

en el trajecte.

– Buscar informació diversa sobre el Perú (Machu-Picchu, Cusco, Titica-

ca, etc.).

– Escriure un petit diccionari de viatge i algunes descripcions dels llocs

visitats (el llac Titicaca, la gastronomia, l'artesania, etc.).

– Escriure un petit diccionari lingüístic amb els mots nous.

3.5.4. El producte final

Després de llegir el còmic El Temple del Sol, l'alumnat ha d'elaborar un diari de

viatge basat en l'aventura de Tintín pel Perú a la recerca de Tornassol.

3.5.5. Competències, objectius i avaluació de l'exercici

Competències específiques Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació (resultats avaluables)

Lectura�selectiva • Llegir un text per a cercar informació con-
creta.

• S'han identificat correctament les informaci-
ons sol·licitades?

Comprensió�lectora�literal • Identificar l'estructura d'un text narratiu. • S'ha identificat correctament l'esquelet narra-
tiu de l'aventura?

Lectura�informativa • Buscar informació en recursos informatius
diferents (enciclopèdies, Internet, etc.) per a
millorar la comprensió d'un text.

• Quantitat i qualitat de la informació que s'ha
buscat i de les fonts informatives que s'han tri-
at.

Competència�comunicativa�i�au-
diovisual

• Originalitat i creativitat.
• Estructuració i síntesi de la informació.

• És complet, el cartell multimèdia?
• La informació, s'ha estructurat d'una manera

lògica i fàcil d'utilitzar?

3.5.6. Materials i contextos

• El Temple del Sol, d'Hergé.

• Una sala d'ordinadors.

• Baixar les eines informàtiques per a crear un cartell multimèdia.
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3.5.7. Originalitat

Les característiques que donen originalitat en aquesta unitat didàctica són du-

es. Per una banda, el fet d'emprar un còmic com a material de lectura a l'aula.

Per l'altra, l'objectiu de treballar de manera combinada les habilitats relacio-

nades amb la lectura selectiva i la informativa en el marc d'un projecte diferent

i engrescador com és el d'elaborar un diari de viatge (en format multimèdia).

3.5.8. Aplicabilitat de la pràctica

La idea d'escriure un diari de viatge (multimèdia) és ideal per a aplicar a còmics

o llibres d'aventura curts que combinin la descripció de llocs, paisatges i ciutats

amb la narració d'aventures que donen dinamisme a les trames.

3.6. Un blog de ficció sobre el Quixot

Autoria Beatriz Marín Peralta

Any 2006

Context�d'aplicació Tercer d'ESO

Objectiu�general Crear un blog literari

Tasca Escriure els blogs que el Quixot i Sancho Pança haurien
escrit si haguessin tingut la possibilitat de fer-ho

Temps�aproximat 3-4 hores

Publicació�del�material�didàctic B. Marín (2006). "Un «blog» de ficción: leer el «Quijote»
para escribir". Textos de Didáctica de la Lengua y la Litera-
tura (núm. 41, pàg. 52-61) [Exemplar dedicat al Quixot i
l'educació literària]

3.6.1. Descripció del context d'aplicació

L'autora va desenvolupar aquesta seqüència didàctica en el context de les pràc-

tiques que va fer per a l'obtenció del certificat d'actitud pedagògica (CAP)

de la Universitat Autònoma de Madrid. La seqüència es va experimentar a

l'assignatura de llengua i literatura amb alumnes de tercer de l'educació secun-

dària obligatòria de l'institut IES de Matadepera, entre el desembre de 2004 i

el febrer de 2005.

L'autora dissenya aquesta bona pràctica docent basant-se en diverses convic-

cions sobre l'ensenyament de la lectura i l'escriptura:

• L'escriptura en primera persona genera aprenentatges més sòlids en el cas

d'aprenents adolescents.
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• L'aprenentatge es produeix d'una manera més natural en situacions

col·lectives, especialment si els resultats es projecten socialment (per

exemple, a Internet).

• La lectura i l'escriptura formen part d'un mateix procés d'aprenentatge i és

interessant vincular-les en les activitats que es proposen a l'aula.

Els blogs estaven disponibles als enllaços següents:

http://www.actilingua.net/blogsliterarios/quijote

http://www.actilingua.net/blogsliterarios/sancho

3.6.2. Descripció de la bona pràctica d'ensenyament-

aprenentatge

L'objectiu d'aquesta seqüència didàctica és escriure els diaris que el Quixot i

Sancho Pança haurien escrit si haguessin tingut la possibilitat de fer-ho. Els

alumnes escriuen els dos diaris de ficció en primera persona i en un to intros-

pectiu, estratègia discursiva que els serveix per a assumir la personalitat, la

història i el caràcter dels personatges.

Els blogs es construeixen de manera col·laborativa. El grup-classe es divideix

en grups de tres i cada grup escriu l'entrada referent a un capítol i personatge

diferents. Quan acaben, els grups plantegen preguntes als personatges per es-

crit i es contesten entre ells, per mitjà de les possibilitats comunicatives del

blog. Els internautes també poden interactuar amb aquest espai i també poden

comentar les entrades del blog i fer preguntes, de manera que el blog esdevé un

espai que uneix l'entorn escolar amb el cibermón. Els alumnes s'encarreguen

de contestar les preguntes que els van arribant.

3.6.3. Dinàmica a l'aula i seqüència didàctica

L'autora va desplegar la intervenció a l'aula organitzant-la en quatre sessions.

• Primera�sessió�(aula�ordinària). La professora presenta als alumnes la se-

qüència i els objectius que s'esperen assolir. Amb el suport d'un projector

audiovisual, els mostra alguns exemples de blogs publicats a Internet. La

professora els planteja dos exercicis: un per a prendre consciència de la

complexitat que comporta assimilar la personalitat d'un personatge i l'altre

per a identificar les característiques de quatre gèneres textuals (el diari per-

sonal, el diàleg, la narració i la descripció).

• Segona�sessió�(biblioteca). L'alumnat es distribueix en grups de sis i se si-

tuen davant d'un ordinador. Fan un exercici per a treballar els substantius

i els adjectius corresponents a les emocions i els estats d'ànim. Després,

el vocabulari treballat es relaciona amb les característiques dels dos perso-

natges. A continuació, s'assigna a cada grup un capítol de la novel·la i es

posen a escriure un dia en la vida del Quixot o Sancho (segons el capítol

http://www.actilingua.net/blogsliterarios/quijote
http://www.actilingua.net/blogsliterarios/sancho
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que els hagi tocat). Al final de la classe, la professora recull els esborranys

per comprovar si l'activitat ha estat ben enfocada.

• Tercera�sessió�(biblioteca). En aquesta sessió, els grups continuen escri-

vint. La professora aprofita per a mostrar-los algunes estratègies de correc-

ció i edició de textos. Els ensenya a explotar l'eina del corrector ortogràfic.

• Quarta�sessió�(biblioteca). La professora penja els escrits als blogs, respec-

tant l'ordre dels capítols. Cada grup prepara com a mínim una pregunta a

un dels personatges d'un dels capítols coberts als blogs, fet que els motiva a

llegir les redaccions dels altres grups. A partir d'aquí, els alumnes responen

les preguntes dels companys. L'espai continua creixent amb les preguntes

dels internautes, que els alumnes continuen responent voluntàriament.

3.6.4. El producte final

Escriure cooperativament entre el grup-classe dos blogs de ficció (un sobre el

Quixot i l'altre sobre Sancho Pança) i respondre les preguntes sobre els perso-

natges que van plantejant els cibernautes.

3.6.5. Competències, objectius i avaluació de l'exercici

Competències específiques Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació (resultats avaluables)

Lectura�expressiva�i�compren-
siva

• Llegir defugint la lectura literal.
• Produir textos literaris creatius des de posici-

ons personals crítiques, valorant les obres relle-
vants de la tradició literària.

• S'ha fet una lectura comprensiva dels textos fets
pels companys?

• En els textos que s'han escrit, s'han respectat
els punts de vista dels personatges i les seves
particularitats?

Anàlisi�d'un�text�literari • Identificar els elements textuals: estructura,
elements relacionals, elements rellevants, pro-
gressió temàtica, etc.

• Analitzar les característiques d'un text narratiu.

• S'ha identificat correctament l'esquelet narratiu
del text?

Competència�comunicativa • Reforçar el domini de l'ortografia per a apli-
car-la correctament als escrits propis.

• Ampliar i reforçar el vocabulari relacionat amb
els sentiments.

• Manejar diversos tipus de diccionaris i cerca-
dors de la Xarxa.

• Escriure textos clars i comprensibles.
• Aprendre a ser curós amb els detalls d'edició

dels textos.

• Correcció ortogràfica i tipogràfica.
• Ús precís del lèxic.
• L'escriptura dels articles: és coherent, cohesio-

nada i adequada?
• Es respecten les normes convencionals d'edició

dels textos (marges, cal·ligrafia, espais, etc.)?

3.6.6. Materials i contextos

• Una edició adaptada del Quixot; per exemple, l'adaptació d'Eduardo Alonso

(editorial Vicens Vives).
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• Tenir un compte a Blogger (és gratuït) o a un altre servidor que ofereixi

blogs com, per exemple, Blogia, Tucomunidad o Bitácoras.

• Una sala amb diversos ordinadors (un ordinador per cada grup de tres

alumnes).

3.6.7. Originalitat

Les característiques que fan que aquesta seqüència didàctica sigui pedagògi-

cament enriquidora són dues. Per una banda, la redacció en primera persona

del diari porta els alumnes a apropiar-se de la psicologia i veu dels personat-

ges. Per l'altra, la publicació dels textos a Internet implica una circumstància

d'escriptura particular en la qual el professor-lector queda substituït per lectors

reals (els internautes).

3.6.8. Aplicabilitat de la pràctica

La idea d'escriure un blog de ficció es pot adaptar a qualsevol personatge lite-

rari. Sembla especialment útil per a treballar els personatges principals de les

obres clàssiques de lectura obligatòria a l'aula.

3.7. Podcàsting literari d'El monte de las ánimas, de Gustavo

Adolfo Bécquer

Autoria Bea Marín Peralta, Institut Obert de Catalunya Laura García
Ferreira, alumna de pràctiques del CAP de la UAB

Any 2007

Context�d'aplicació Assignatura de Llengua castellana de quart d'ESO

Objectiu�general Comprendre una llegenda escrita i apropiar-se'n

Tasca Produir una versió sonora d'una llegenda escrita

Temps�aproximat 4 hores

Publicació�de�l'experiència B. Marín; L. García (2008). "Podcàsting literari a la classe
de llengua". Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura.
Núm. 44: Xarxes per aprendre llengua (pàg. 75-85). Barcelo-
na: Graó

3.7.1. Descripció del context d'aplicació

Aquesta experiència didàctica es va desenvolupar en el marc del curs de quart

d'ESO de l'assignatura de Llengua castellana d'un institut de Matadepera. En

el context d'aquesta assignatura, la lectura de les Leyendas, de Gustavo Adolfo

Bécquer, era obligatòria. Les autores van dissenyar aquest projecte, alhora de

llengua i de lectura, per evitar "les queixes i les cares llargues d'altres cursos".
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Els alumnes que van participar en aquesta experiència van penjar les seves

versions sonores de la llegenda a Internet, en forma de podcast, i, per tant,

van convertir una tasca d'aula en un recurs disponible per a tothom (família,

amics, internautes). Podeu accedir a les produccions d'aquests alumnes des

d'aquest lloc web: http://lasleyendasdebecquer.blogspot.com/

3.7.2. Descripció de la bona pràctica d'ensenyament-

aprenentatge

Les autores d'aquesta experiència didàctica la van dissenyar tenint en compte

dues constatacions:

• Les dificultats que comporta introduir clàssics a les aules d'ESO.

• La importància de treballar el registre oral com a suport de la comprensió

lectora (les autores constaten que "l'oralitat esdevé la gran oblidada del

nostre sistema educatiu, atès que, per defecte, hi preval el text escrit sobre

l'oral").

La pràctica està orientada a versionar una llegenda extreta de les Leyendas, de

Gustavo Adolfo Bécquer, passant per diverses fases: producció d'un guió radi-

ofònic escrit i enregistrament en àudio de la interpretació. Les professores van

crear un dossier de treball per als alumnes que incloïa els objectius del projecte

i les pautes per a seguir, pas a pas, cadascuna de les activitats. Els alumnes, per

tant, sabien des del començament què es pretenia assolir amb aquest projecte i

com s'avaluaria. Amb aquests materials, les autores fomentaven que l'alumnat

es responsabilitzés del propi procés d'aprenentatge. L'avaluació era formativa.

3.7.3. Dinàmica a l'aula i seqüència didàctica

Les autores proposen la metodologia de treball següent, organitzada en quatre

sessions:

• Primera�sessió.�Una�versió�sonora�d'una�llegenda? Les autores presenten

l'activitat a l'alumnat i lliuren el dossier de treball. Amb l'objectiu d'acostar-

los a la idea de fer un guió radiofònic i motivar-los, els mostren un exemple

similar: una versió sonora d'un dels contes de Juan Rulfo, "Diles que no me

maten", elaborada per elles. A continuació, fan una activitat oral amb el

grup-classe orientada a consolidar les diferències i similituds entre el text

literari, el guió radiofònic i la gravació (els alumnes comparen els gèneres i

s'extreuen conclusions generals). La sessió acaba amb el repartiment de la

llegenda El monte de las ánimas, que es divideix en quatre capítols. Es cons-

titueixen quatre equips de treball i cadascun es responsabilitza d'un capí-

tol de la llegenda. Per a cadascun dels equips, les professores escullen un

coordinador (responsable d'organitzar els membres i l'activitat del grup) i

un tècnic responsable del muntatge i de l'edició de la versió sonora.

http://www.lasleyendasdebecquer.blogspot.com/
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• Segona�sessió.�A�treballar� Les autores preparen un exercici general per

recapitular els passos que cal seguir en l'adaptació d'un text al registre

oral. Seguidament, treballen la lectura expressiva, emfatitzant el fenomen

de l'adjectivació referent al tipus de veu (que permet caracteritzar els per-

sonatges) i a les diverses maneres d'interpretar els missatges. Per a treba-

llar l'adjectivació, es fa un altre exercici més concret: a partir d'un con-

junt de frases, l'alumnat n'argumenta les diverses interpretacions possi-

bles. D'aquesta manera, els alumnes de seguida entenen que l'adjectivació

és important per a transmetre correctament el sentit del text, de manera

que un mateix missatge pot tenir valor d'ironia, de nostàlgia, de ràbia, etc.

Després, cada grup comença a preparar el guió radiofònic de la seva part

de la llegenda.

• Tercera�sessió.�Creem�la�nostra�versió�sonora� Els alumnes treballen en

grups sintetitzant la narració, respectant l'aparició dels personatges i cre-

ant diàlegs nous. També identifiquen els elements que es poden expressar

amb efectes sonors i exploren els bancs de so a Internet fins a trobar el so

que representa l'efecte que volen expressar. La professora revisa l'esborrany

de les adaptacions confeccionades i els demana retocs, canvis i correcci-

ons (de registre, llengua, etc.). Una vegada introduïdes les correccions, els

alumnes assagen la interpretació. Per grups, van entrant a la sala de gra-

vació, on tenen els recursos per a fer tant l'enregistrament com l'edició en

àudio de la versió sonora.

• Quarta�sessió.�Bécquer�no�ho�podia�haver�somiat... Aquesta sessió es

destina a acabar els enregistraments i la segona part es dedica a una prova

escrita individual sobre els aprenentatges literaris i conceptes apresos des-

prés de fer el projecte.

Posteriorment al desenvolupament d'aquest projecte, i voluntàriament,

l'alumnat va crear un blog (esmentat abans) per penjar-hi els podcast sobre la

llegenda i fer-ne una publicació en forma de llibre digital. L'activitat els va ins-

pirar i, més endavant, van voler fer "clips" literaris amb un poema de Nicolás

Guillén. Aquesta activitat va tenir força ressò mediàtic a la ràdio, al lloc web

de la XTEC i també es va presentar al premi Aulatic 2007.

3.7.4. Competències, objectius i avaluació de l'exercici

Competències específiques Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació (re-
sultats avaluables)

Comprensió�lectora • Comprensió dels elements temàtics, es-
tructurals i retòrics d'un text literari.

• La qualitat de l'adaptació de la llegenda a
guió radiofònic.

• La qualitat de la lectura expressiva / inter-
pretació de la versió original: adjectivació
de les veus, entonació, caracterització de
personatges, ambientació de les escenes,
etc.



© FUOC • PID_00169861 67  Tecnologies per a l'ensenyament i aprenentatge de la literatura i la...

Competències específiques Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació (re-
sultats avaluables)

Selecció�de�les�idees�i�capacitat�d'anàlisi • Identificació de l'estructura d'un text li-
terari.

• Coherència de la versió radiofònica amb
el text original.

Competència�comunicativa�i�tractament
de�la�informació

• Tècniques de reescriptura i manipulació
de textos: adaptació, transformació, re-
construcció i substitució.

• Cohesió, coherència i adequació.
• Qualitat lingüística i discursiva.

Gestió�del�treball�en�equip • Planificar i organitzar tasques a llarg ter-
mini.

• Treballar (pensar i escriure) en equip.

• L'actitud cooperativa i de repte.

3.7.5. Materials i contextos

• Un programa editor de so (per exemple, l'Audacity).

• Un ordinador.

• Un micròfon (o una gravadora digital o un mòbil amb l'opció d'enregistrar

so).

• Una sala de gravació.

• La llegenda El monte de las ánimas, disponible a moltes antologies sobre

Bécquer.

3.7.6. Originalitat

L'element que dóna caràcter en aquesta bona pràctica docent és la idea de

plantejar la lectura d'un text literari com una activitat creativa que es pot resol-

dre posant en joc recursos tecnològics, que sempre motiven l'alumnat. D'altra

banda, al llarg d'aquesta activitat els alumnes s'apropien d'un clàssic des de la

seva llengua, veu i imaginació. A més, es treballen les habilitats receptives de

la comprensió, que sovint són poc visibles als currículums educatius d'ESO i

batxillerat. També cal destacar la projecció que van tenir les produccions es-

colars derivades d'aquesta experiència, que es van publicar a diversos entorns

d'Internet i van tenir força ressò mediàtic.

3.7.7. Aplicabilitat de la pràctica

La idea de fer un podcàsting sobre un text narratiu o un poema es pot aplicar

a qualsevol text, però és força més estimulant en el context d'una llegenda,

especialment si aquesta llegenda té un component inquietant i fantasmagòric.

Vegem altres propostes per a aplicar l'activitat:

• Un conte de Howard P. Lovecraft.
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• Un conte d'Edgar A. Poe.

• Un conte de Roald Dahl.

• Un conte de Juan Rulfo.

3.8. Una wikillibreta de vacances!

Autoria Xavier Fontich, Escola Escaladei, Cerdanyola del Vallès

Any 2008

Context�d'aplicació Quart d'ESO

Objectiu�general Explorar diversos gèneres escrits a partir de la lectura del re-
cull de contes Llibreta de vacances, de Ramon Solsona

Tasca Construir una wikillibreta sobre un conte per a estimular el
desig lector d'altres alumnes de la mateixa edat

Temps�aproximat 4 hores

Publicació�de�l'experiència X. Fontich (2008). "Lectura i escriptura a secundària: una
wikillibreta de vacances".Articles de Didàctica de la Llengua
i la Literatura. Núm. 44: Xarxes per aprendre llengua (pàg.
41-58). Barcelona: Graó

3.8.1. Descripció del context d'aplicació

L'experiència s'ha desenvolupat a l'Escola Escaladei, el curs 2006-2007, amb

els alumnes de quart de secundària.
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Les wikillibretes que els alumnes van generar es podien consultar (ara ja no

hi són) a l'adreça següent (accés amb el programa Firefox de Mozilla, que és

de baixada gratuïta): http://www.wikillibretadevacances.wik.is (Apartat: "En-

tre bastidors: Diaris d'aprenentatge).

3.8.2. Descripció de la bona pràctica d'ensenyament-

aprenentatge

La seqüència parteix d'un intercanvi dialògic que el professor planteja a

l'alumnat: explicar, a altres alumnes possibles lectors del llibre treballat, la in-

formació que hi han trobat i sintetitzar-la tenint en compte les referències i

els referents culturals dels contes que constitueixen l'obra.

El llibre escollit, Llibreta de vacances, de Ramon Solsona, és un recull d'onze

contes organitzats en tres apartats de to ben diferent: humorístic, melodra-

màtic i metaliterari. En conjunt, ofereixen un repertori ric de temàtiques i re-

cursos retòrics posats al servei d'efectes diversos (la sorpresa, l'humor, la visió

dramàtica).

L'autor organitza la seqüència didàctica en tres fases que, en conjunt, porten

l'alumnat a fer una aproximació complexa a un dels relats del llibre, defugint

la lectura lineal i literal. Per a analitzar el relat (que cada alumne escull), es

proposen diverses activitats interrelacionades que combinen exercicis de lec-

tura i d'escriptura. Al llarg de la seqüència, es reflexiona sobre les convencions

discursives de set gèneres textuals: la fitxa, la sinopsi, la narració, l'exercici

escolar, l'exposició, l'entrevista i la ressenya. La seqüència desemboca en la

construcció d'una wiki (una eina gratuïta, i que era accessible a www.wik.is i

fàcil d'elaborar i manipular), espai en el qual l'alumne articula tots els escrits

que ha anat generat sobre el conte. En aquest cas, la wiki esdevé una reformu-

lació digital del diari d'aprenentatge acadèmic. En el context de l'assignatura,

anomenen wikillibreta la llibreta de vacances elaborada en un suport wiki.

3.8.3. Dinàmica a l'aula i seqüència didàctica

El disseny d'aquest projecte es basa en un desenvolupament que busca inter-

relacionar activitats de lectura i d'escriptura. El projecte es desenvolupa en tres

fases:

• Fase�1. Exploració del problema: lectura col·lectiva, reflexions inserides en

la lectura, exemplificació d'un aspecte que convé aprofundir, establiment

d'un itinerari de quatre punts per a explorar (creació, dins i fora del relat,

opinió).

• Fase�2. Desenvolupament de la recerca: establir la finalitat (elaborar una

llibreta de vacances autèntica per Internet), treball cooperatiu en petits

grups, elaboració d'una guia didàctica.

http://www.wikillibretadevacances.wik.is
http://www.wik.is
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• Fase�3. Recuperació metacognitiva mitjançant l'elaboració d'un informe

que expliqui el procés que s'ha seguit: publicació dels textos generats amb

format wiki.

La fase 2 de desenvolupament de la recerca s'organitza en un itinerari amb

quatre objectius.

• Creació�a�partir�d'un�conte. Es proposa als alumnes que facin una sinopsi

del conte que hagin escollit. Se'ls demana que la sinopsi respecti les carac-

terístiques següents: ha de ser de quatre o cinc línies, ha de ser sumària i

centrar-se únicament en l'inici del relat, ha de ser intrigant (és a dir, que

motivi els lectors a llegir el conte sencer). Els alumnes s'orienten explorant

les sinopsis de la cartellera de cinema de diversos diaris. Després, preparen

la fitxa tècnica del conte. També se'ls demana que escriguin una narració

literària inspirada en el conte que han triat.

• Dins� del� conte. Es proposa una relectura del conte amb l'objectiu

d'analitzar-lo. Els alumnes preparen una fitxa sumària que anticipi els ele-

ments que s'exploraran: la quantitat i el nom dels personatges, el clímax

narratiu, l'anàlisi de l'estructura des del punt de vista dels efectes que ge-

nera sobre el lector, els temes, etc. Aquesta activitat també es pot plantejar

com un exercici escolar amb frases amb informació falsa o vertadera.

• Fora�del�conte. Es demana a l'alumnat que busqui informació contextual

sobre el conte en dos nivells diferents: informació per a la comprensió (ni-

vell 1) i informació per a saber-ne més (nivell 2). En primer lloc, l'alumne fa

una exposició escrita per organitzar i comunicar el conjunt d'informacions

que són imprescindibles per a la comprensió del text (nivell 1). El procés

de recerca, ordenació i síntesi de la informació es fa a partir d'un guió de

cinc punts: què vull saber, què en sé, com ho sabré, quina informació he

trobat, que n'he après. En segon lloc, es planteja una activitat per a ana-

litzar la informació que ens pugui aclarir algun aspecte perifèric del text

o que sigui interessant de saber i explorar. L'activitat consisteix a fer una

o dues entrevistes. Abans, s'exploren els trets que caracteritzen el gènere

de les entrevistes periodístiques a partir d'un model escrit. També hi ha

l'alternativa de substituir l'entrevista per una enquesta amb un bon grapat

d'informadors i que després s'escrigui un comentari interpretatiu de les

informacions recollides.

• Opinió�sobre�el�conte. Els alumnes fan una ressenya, que té com a ob-

jectiu treballar la capacitat d'expressió escrita de l'opinió escapant als for-

mulismes "m'ha agradat / no m'ha agradat". Es repassen els fragments del

conte que es consideren dignes d'atenció.
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En la fase 3, que es fa a l'aula d'informàtica, l'alumnat publica els textos que

ha anat generant a la seva wiki (la sinopsi, la fitxa tècnica, la narració literària,

l'anàlisi del conte, l'entrevista). La sinopsi i la fitxa tècnica se situen a la porta

d'entrada de la wikillibreta. La resta depèn de l'originalitat, gràcia i motivació

de cada alumne.

3.8.4. Competències, objectius i avaluació de l'exercici

Competències específiques Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació (re-
sultats avaluables)

Comprensió�lectora • Fomentar els processos de comprensió
de textos narratius: la lectura compren-
siva i la lectura literal.

• Coherència dels textos generats per la
wikillibreta amb la font original.

Selecció�de�les�idees�i�capacitat�d'anàlisi • Identificar la informació paratextual
d'un text (autor, llibre, editorial, etc.).

• Identificar l'estructura d'un text.

• Qualitat de la informació sintetitzada a la
fitxa i a la sinopsi.

• Correcció ortotipogràfica.

Escriptura�creativa • Imaginar a partir de la lectura d'un text
literari.

• Complexitat narrativa i riquesa lingüística
de la narració literària inventada.

• Originalitat i imaginació literària.

Competència�comunicativa�i�digital
(tractament�de�la�informació)

• Tècniques de reescriptura i manipulació
de textos: adaptació, transformació, re-
construcció i substitució.

• Opinar sobre els textos narratius llegits.

• Cohesió, coherència i adequació dels di-
versos textos generats, escrits i orals.

• Qualitat lingüística i discursiva.
• Originalitat i sensibilitat artística a la wiki-

llibreta.
• Qualitat dels arguments valoratius (en la

ressenya).

3.8.5. Materials i contextos

• Cada estudiant ha de tenir el seu propi llibre i haver llegit tots els contes.

• Una sala d'ordinadors amb connexió Internet.

• Una wiki.

3.8.6. Originalitat

L'aspecte més particular d'aquesta pràctica és que fomenta la metacognició de

l'estudiant, és a dir, el fet que, en les activitats proposades, no solament compti

què fan els alumnes sinó també com ho fan i per què, i com actua el professor

en el paper d'animador i guia. Hi ha altres detalls originals de la pràctica que

es mostren en els exercicis proposats. Per una banda, l'activitat que l'autor

titula "Fora del conte" està enfocada a conscienciar els alumnes que un text,

sia literari o no, està inevitablement lligat al context social i històric en el qual

s'ha concebut i escrit. Per l'altra, l'activitat titulada "Opinió sobre el conte"

motiva els alumnes a descobrir que hi ha maneres implícites de comunicar i

formular opinions i evitar així els formulismes típics i tòpics.
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3.8.7. Aplicabilitat de la pràctica

La idea d'escriure un blog de ficció es pot adaptar a qualsevol personatge lite-

rari. La idea de fer una wikillibreta de vacances, tot i que es podria aplicar a

qualsevol conte o novel·la, és especialment adequada per a treballar antologies

de contes. D'aquesta manera, cada alumne (o parella d'alumnes) pot construir

una wiki sobre un conte diferent i el treball personal enriqueix el grup-classe.

L'autor proposa crear una wiki com a activitat final que dóna sentit a les ante-

riors, perquè recull tota la feina feta. Amb el mateix objectiu, es podrien em-

prar altres formats com, per exemple, un cartell multimèdia.

3.9. Diari de lectura crítica sobre La tesis de Nancy, de Ramón J.

Sender

Autoria Carmen López-Ferrero i Encarna Atienza, Universitat Pompeu
Fabra

Any 2010

Context�d'aplicació Primer curs del grau de Traducció, de la Universitat Pompeu
Fabra

Objectiu�global Reflexionar sobre què és i com funciona la comunicació hu-
mana a partir de la lectura d'una novel·la

Tasca Escriure un diari de lectura crítica sobre una novel·la
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Temps�aproximat 10 hores fora de l'aula

Publicació�de�l'experiència Experiència no publicada

3.9.1. Descripció del context d'aplicació

Aquesta bona pràctica docent es va aplicar a l'assignatura d'Introducció a la

universitat i comunicació, del primer curs del grau de Traducció i interpreta-

ció, de la Universitat Pompeu Fabra (curs acadèmic 2010-2011). L'objectiu de

l'assignatura és reflexionar sobre què és i com funciona la comunicació huma-

na. L'alumne entra en contacte amb mirades teòriques diverses i complemen-

tàries sobre la comunicació: l'etnografia de la comunicació, els gèneres textuals

acadèmics, el discurs oral formal, l'anàlisi de la conversa i la semiòtica. En el

context d'aquesta assignatura, l'activitat connecta amb la comunicació perquè

la protagonista de la novel·la, una estudiant nord-americana de llengües ro-

màniques matriculada a la Universitat de Sevilla, narra l'experiència personal

d'aprenentatge lingüístic, social i cultural de la llengua i cultura espanyola. La

protagonista comença una tesi etnogràfica sobre la cultura gitana i va docu-

mentant al seu diari de camp els malentesos culturals i lingüístics amb aquesta

ètnia. Periòdicament, comparteix, per carta i amb un estil força peculiar, amb

la seva cosina, totes les experiències que li comporten un xoc cultural.

3.9.2. Descripció de la bona pràctica d'ensenyament-

aprenentatge

La pràctica consisteix a escriure un diari personal de lectura crítica

paral·lelament a la lectura de la novel·la La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender.

La novel·la està organitzada en deu cartes que la protagonista, Nancy, escriu a

la seva cosina Betsy de Pennsilvània. Les entrades del diari es publiquen en un

fòrum individual al Moodle i els companys el poden llegir i interactuar-hi. Es

proposa a l'alumne que actualitzi el seu fòrum després de llegir cada carta. El

diari es fa cada setmana durant un mes del curs acadèmic, en hores no lectives.

L'activitat es planteja perquè els estudiants la facin autònomament, en l'entorn

virtual Moodle, amb la supervisió intermitent de la professora. A l'aula

s'explica l'activitat i es reflexiona durant 10 minuts sobre què vol dir "fer un

diari de lectura" i "llegir críticament". A l'entrada del fòrum es pengen les ins-

truccions de l'activitat, els objectius que els alumnes han d'assolir i els criteris

d'avaluació que s'aplicaran en la correcció i avaluació de les entrades.

3.9.3. Dinàmica a l'aula i seqüència didàctica

A continuació, presentem una síntesi de la dinàmica de l'activitat, tal com es

va desenvolupar a l'aula de la professora.

Documentació

A l'annex 2, "Orientacions per
a l'elaboració de la tasca", us
podeu fer una idea del funcio-
nament de la pràctica.
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• A l'aula, la professora presenta la novel·la i el sentit de la tasca en el marc

de l'assignatura. L'objectiu és orientar l'alumne: establir els objectius de

l'activitat i explicitar què se n'espera i què s'avaluarà.

• Els alumnes treballen autònomament en horari no lectiu (han de gestionar

la continuïtat en la lectura i organitzar-se el temps per a assolir l'objectiu

d'actualitzar el diari una o dues vegades per setmana durant un mes del

curs acadèmic).

• Durant la segona setmana, la professora llegeix les actualitzacions dels

alumnes i dóna retroalimentació escrita (pública) per a cadascun d'ells.

L'objectiu és detectar els punts febles tant de l'escrit (qualitat lingüística

i discursiva) com dels processos i hàbits de lectura que les entrades deno-

ten (lectura literal/interpretativa/crítica, superficialitat/aprofundiment en

la comprensió de la història i la psicologia de la protagonista, detecció i

anàlisi dels malentesos lingüístics i culturals, etc.). La professora estableix,

individualment per a cada alumne, un conjunt d'objectius de millora o

perfeccionament. En acabar el diari, l'alumne ha de demostrar que els ha

treballat i assolit (tant si són de llengua com de redacció, de plantejament

de l'activitat o d'hàbits de lectura).

3.9.4. El producte final

El diari de lectura crítica que l'alumnat ha d'escriure ha de respectar les conven-

cions de l'escriptura acadèmica: metadiscurs, registre formal escrit, procedi-

ments de citació, elaboració "densa" del pensament. Prèviament a l'escriptura

del diari, l'alumne ha reflexionat en una activitat de grup a l'aula sobre quines

són les característiques de l'escriptura acadèmica.

3.9.5. Competències, objectius i avaluació de l'exercici

Competències específiques Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació (resultats avaluables)

Lectura�crítica • Llegir críticament i desenvolupar punts de
vista i posicions personals.

• Enriquir la perspectiva pròpia dialogant
per escrit amb els companys.

• Els comentaris de cada aspecte estan argu-
mentats: s'aporten les raons que els justifi-
quen.

• Es desenvolupen aportacions personals des
d'un qüestionament crític.

• Es tenen en compte les intervencions al fò-
rum d'altres companys per a contrastar la se-
va lectura amb la pròpia.

Capacitat�de�reflexió�sobre�la�comu-
nicació

• Saber identificar malentesos comunicatius
i analitzar-ne els motius lingüístics o cultu-
rals que els provoquen.

• Reconèixer els procediments etnogràfics
d'estudi de la llengua i la cultura aliena
com una metodologia de recerca útil per a
explorar la comunicació humana.

• Es tracten els set aspectes indicats: instru-
ments d'observació, explicació de les dades
recollides per la protagonista, malentesos,
contrast amb els coneixements propis, etc.
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Competències específiques Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació (resultats avaluables)

Escriptura�acadèmica�(registre�for-
mal)

• Consolidar la redacció acadèmica res-
pectant les convencions del registre for-
mal-acadèmic (organització parafràstica
del text, estil acadèmic, metadiscurs i co-
hesió discursiva).

• Consolidar els procediments de citació i re-
flexionar sobre el plagi.

• La forma de redacció de les entrades del di-
ari s'ajusta al registre escrit formal acadèmic
requerit.

• Les cites del llibre es presenten entre come-
tes i s'indiquen les pàgines d'on s'han extret.

• Correcció ortotipogràfica i normativa.

Autonomia�en�l'aprenentatge • Planificar i organitzar tasques a llarg termi-
ni.

• El diari s'ha elaborat periòdicament; és a dir,
cada setmana hi ha una o dues entrades es-
crites.

3.9.6. Materials i contextos

• R. J. Sender (1962). La tesis de Nancy (59a. ed.). Madrid: Novelas y Cuentos

("Bibliotecas de Aula"), 2010.

• Cada alumne ha d'obrir un fòrum individual a l'entorn Moodle de

l'assignatura.

3.9.7. Originalitat

L'aportació d'aquesta bona pràctica docent està relacionada amb el fet

d'establir la lectura crítica com un component fonamental del procés lector

d'un text literari. D'altra banda, proposa un espai d'escriptura encara poc ex-

plotat (un fòrum) que serveix per a treballar l'hàbit lector, la constància en

l'elaboració de les tasques d'aprenentatge i la gestió personal dels processos

textuals de comprensió/interpretació.

3.9.8. Aplicabilitat de la pràctica

La idea del diari de lectura crítica es pot aplicar a la lectura de qualsevol

novel·la però és especialment adequada per a treballar novel·les narrades en

primera persona per protagonistes que es qüestionen el funcionament del

món. La metodologia d'aprenentatge d'escriure un diari de lectura també pot

servir per a elaborar resums per capítols de les novel·les llegides, però és més

rica quan l'activitat dóna més pes al pensament i a la reflexió que els textos

generen que no pas a la trama, l'estructura i les dades de la novel·la.

Vegem altres propostes per a explorar a l'aula de secundària:

• Sin noticias de Gurb, d'Eduardo Mendoza.

• Nada, de Carmen Laforet.

• La conjura de los necios, de John Kennedy Toole.

• El diari d'Anna Frank, d'Anne Frank.

• Alicia en el país de las maravillas. A través del espejo, de Lewis Carrol.
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3.10. Del hip-hop... a la poesia canònica!

Autoria Ernst Morrell i Jeff Duncan-Andrade

Any 2004

Context�d'aplicació Llengua i literatura anglesa, batxillerat (equivalència amb el
sistema nord-americà)

Objectiu�general Comparar lletres de cançons hip-hop i poemes clàssics de la
poesia canònica anglosaxona

Tasca Analitzar, comparar i escriure poesies clàssiques i lletres de
cançons de rap

Temps�aproximat 8 hores

Publicació�de�l'experiència E. Morrell; J. Duncan-Andradre (2004). "What Youth Do Le-
arn in School: Using Hip-Hop as a Bridge to Canonical Po-
etry". A: J. Mahiri (ed.). What They Don't Learn in School: Lite-
racy in the Lives of Urban Youth (pàg. 247-268). Nova York:
Peter Lang

3.10.1. Descripció del context d'aplicació

Aquesta experiència didàctica es va desenvolupar en una classe de batxillerat

d'un institut dels Estats Units i forma part d'un projecte de recerca sobre les

habilitats acadèmiques d'anàlisi de textos poètics d'estudiants que mostren

dificultats d'aprenentatge a l'assignatura de llengua i literatura anglesa.

La recerca parteix d'una observació personal dels professors-investigadors que

signen l'article: alguns estudiants que són capaços d'analitzar críticament i en

detall lletres de cançons hip-hop força riques i complexes no saben, en canvi,

traslladar les habilitats analítiques que tenen a altres circumstàncies acadèmi-

ques; per exemple, al context de lectura i comprensió de poesies que formen

part del cànon. Aquesta observació porta els autors a generar una hipòtesi de

recerca: la música hip-hop pot servir de vehicle o pont per a ajudar aquests

joves a traslladar les habilitats lletrades que mostren a altres textos literaris i

poètics. A partir d'aquí, els autors planifiquen una unitat didàctica que com-

bina la lectura i anàlisi de textos poètics i musicals.

En el context de la recerca, la intervenció didàctica que van dur a terme per-

seguia els objectius següents, formulats en forma de preguntes de recerca:

• En quina mesura la incorporació dels elements de la cultura popular pot

contribuir a fer més efectius els objectius pedagògics dirigits a desenvo-

lupar les habilitats crítiques i analítiques dels estudiants amb rendiment

baix a l'institut?

• Tenint en compte que un gruix considerable de joves demostren habilitats

de lectura crítica de textos de cultura popular (com les líriques del hip-

hop), de quines maneres o amb quines estratègies pedagògiques es podria

aconseguir que aquests joves transferissin les habilitats lletrades desenvo-
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lupades fora de l'aula a la lectura dels textos literaris i poètics canònics que

s'estudien a l'aula?

• Aquesta aproximació curricular que es proposa (basada en la incorporació

de lletres de cançons al currículum de lectures escolars), podria augmentar,

també, la consciència crítica de l'alumnat −personal, política, comercial i

ideològica− per a fer-li veure que els missatges (cançons, poesies, textos

literaris, discursos media, etc.) carreguen discursos i imatges impregnats

d'ideologia, creences i punts de vista sobre el món?

La intervenció didàctica es va documentar amb diverses estratègies de recollida

de dades: observacions, notes de camp, vídeo de les sessions, entrevistes amb

els estudiants i còpies de tots els escrits que els alumnes i el professor van

generar. Els autors es van dividir les tasques: un va fer la intervenció didàctica

com a professor i l'altre, com a etnògraf.

3.10.2. Descripció de la bona pràctica d'ensenyament-

aprenentatge

En aquesta intervenció didàctica, el professor introdueix lletres de cançons

d'artistes de la cultura hip-hop per estudiar i analitzar diversos poemes que

formen part del cànon poètic anglosaxó. L'objectiu és treballar les habilitats

acadèmiques d'anàlisi i comprensió de textos poètics a partir de les habilitats

que els joves han desenvolupat de manera "natural" i "desinteressada", fora de

l'entorn acadèmic, en la seva pràctica social d'escoltar, compartir i comentar

amb els amics les cançons que els agraden.

Els autors elaboren una unitat didàctica combinada en dues parts. La primera

és teòrica i està enfocada a reflexionar sobre el concepte de poesia (en el sentit

ampli del terme), a introduir els diversos períodes històrics i literaris que la

unitat cobreix i també a presentar globalment la segona part, més pràctica, de

la unitat. La segona part de la unitat és dialògica i es basa en activitats que els

alumnes fan en grup i que després comparteixen i discuteixen amb el grup-

classe. Les tasques es fan en parelles però desemboquen en una presentació

formal, un debat o un recital de poesia. Bona part de les activitats proposades

juxtaposen la poesia canònica i les cançons de rap.

3.10.3. Dinàmica a l'aula i seqüència didàctica

La unitat, tal com la descriuen els autors, es va desplegar en les fases que se

sintetitzen a continuació:

• Primera�part�(teòrica)�de�la�unitat. El professor va introduir el concepte

de poesia i va reflexionar sobre el rol del poeta en la societat, subratllant la

importància d'entendre el període històric en el qual el poema va ser escrit

com a estratègia per a comprendre'l millor. També es van presentar els perí-

odes històrics i literaris que es cobririen a la unitat (la revolució puritana,
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el romanticisme, els poetes anglesos metafísics, la guerra civil, el Harlem

de la renaixença, el moviment pels drets civils i la revolució postindustrial

als Estats Units). Es construeix una mirada general a la segona part de la

unitat i es defineixen els objectius del conjunt d'exercicis que es faran.

• Segona�part�(dialògica)�de�la�unitat. Els alumnes s'agrupen de dos en dos

o de tres en tres i analitzen i comparen un poema clàssic i una cançó de rap.

Poema Cançó de rap

"Kubla Khan", Coleridge "If I Ruled the World", Nas

"Love Song of J. Alfred Prufrock", Eliot "The Message", Grand Master Flash

"O Me! O Live!", Whitman "Don't Believe the Hype", Public Enemy

"Immigrants In Our Own Land", Baca "The World Is a Ghetto", Geto Boys

"Sonnet 29", Shakespeare "Affirmative Action", Nas

"The Canonization", Donne "Manifest", Refugee Camp

"Repulse Bay", Chin "Good Day", Ice Cube

"Still I Rise", Angelou "Cell Therapy", Goodie Mob

Després, en grup, els alumnes produeixen una antologia de deu poemes amb

la condició que hi hagi una elegia, una balada i un sonet. Els poemes han

de descriure un lloc familiar per a ells. Se'ls ofereixen altres possibilitats: es-

criure poemes que representin un humor, una celebració particular de la vida

(l'aniversari, la graduació, etc.), o que abordin qüestions polítiques o socials

importants per a ells (el racisme, la mare adolescent, el món de la droga, la bru-

talitat de la guerra o la pobresa, els sense sostre, etc.). En acabar, es fa una lec-

tura pública de les poesies. Cada poesia s'ha d'introduir i comentar breument.

Finalment, com a deures, els alumnes escullen una cançó que els agradi i

l'analitzen. Poden comentar diversos elements de la lletra i de la música. Han

d'acompanyar el treball d'anàlisi amb una transcripció pròpia i acurada de la

cançó i aplicar les estratègies d'anàlisi retòrica que han anat aprenent.

3.10.4. Competències, objectius i avaluació de l'exercici

Competències específiques Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació (re-
sultats avaluables)

Capacitat�d'anàlisi�de�textos�i�formes
poètiques

• Conèixer les característiques de diverses
formes poètiques.

• Analitzar i comparar el sentit d'un poema
i d'una cançó hip-hop.

• Construir una concepció àmplia sobre
què és la poesia (poesia clàssica, poesia
contemporània, la lírica del rap, etc.).

• Reconèixer la forma de les poesies i sa-
ber-les anomenar.

• Anàlisi social, històrica, lingüística i poèti-
ca d'una poesia: tema, recursos retòrics,
rima, etc.

• Relacionar els temes dels poemes amb els
de les cançons de rap.
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Competències específiques Objectius d'aprenentatge Criteris d'avaluació (re-
sultats avaluables)

Comunicació�oral • Saber fer una presentació oral formal so-
bre una anàlisi pròpia.

• Coherència, adequació i qualitat lingüísti-
ca de la presentació oral.

• Control de la situació.

Expressió�mitjançant�la�poesia • Saber escriure una elegia, una balada i un
sonet.

• Saber emprar recursos retòrics diversos
per a crear efectes poètics.

• Qualitat de les poesies i complexitat retò-
rica.

• Aplicació de les característiques formals
de les formes poètiques.

Lectura�expressiva�de�les�poesies • Llegir una poesia pròpia davant dels
companys.

• Practicar la lectura expressiva i compren-
siva d'una poesia: vocalització, pronunci-
ació, etc.

• Capacitat de síntesi en la presentació i el
comentari del poema.

• Expressivitat i comunicació de l'emotivitat
en la recitació: entonació, veu, ritme in-
tern del vers i la rima, cims accentuals, si-
lencis, etc.

• Ús eficaç de la comunicació no verbal: vo-
lum i timbre de la veu, moviment del cos,
expressió facial, compaginació de la pa-
raula i del silenci, mirada, etc.

• Control de la situació.

3.10.5. Materials i contextos

Un dossier elaborat pels professors amb els poemes, les cançons de rap i les

pautes per a la realització de les activitats.

3.10.6. Originalitat

Aquesta unitat didàctica connecta la poesia hegemònica amb altres formes

poètiques que formen part dels marcs culturals propis dels joves urbans nord-

americans, amb l'objectiu de construir una continuïtat entre el dins i el fora

de l'institut. La vinculació entre la poesia canònica i les lletres de les cançons

hip-hop estableix un context d'aprenentatge autèntic, significatiu i pedagògi-

cament diferent que pot sorprendre i motivar els estudiants desinteressats en

la poesia.

3.10.7. Aplicabilitat de la pràctica

La idea d'analitzar poemes clàssics i cançons de rap es pot reformular al context

català i amb altres cultures musicals. Per exemple, algunes cançons de Melendi

es basen en poemes clàssics de poetes com Machado. També es podrien plan-

tejar activitats similars amb grups de rap català com Adversaris, amb una visió

molt crítica i dura sobre la societat i la política.



© FUOC • PID_00169861 80  Tecnologies per a l'ensenyament i aprenentatge de la literatura i la...

4. Posar en marxa el propi projecte TIC

Teresa Fèrriz Roure

LletrA, Universitat Oberta de Catalunya

Fins fa molt pocs anys, quan volíem incorporar les tecnologies a les nostres

aules depeníem completament dels tecnòlegs. Calia explicar-los, amb un llen-

guatge que difícilment coincidia amb el seu, quins eren els nostres objectius

i, si tot anava bé, sentir que la meitat de les nostres expectatives mai no

s'assolirien. Avui, afortunadament, la tecnologia ha deixat de ser un filtre se-

leccionador i tenim al nostre abast multitud d'eines, una bona part gratuïtes,

que ens permeten desenvolupar tot tipus de projectes amb un cost de recursos

molt baix, tant d'aprenentatge com econòmic.

Ara l'amenaça pot ser una altra: donar més valor a una eina –perquè és nova,

d'èxit, ens la volen vendre o ens en parlen els mitjans de comunicació– que a

les nostres metodologies d'ensenyament-aprenentatge que han de planar da-

munt tot el projecte, a l'especificitat dels nostres estudiants o al context real on

ens trobem. Per a desenvolupar-lo a l'aula no n'hi ha prou amb encaterinar-se

amb una aplicació que acaba de sortir o fer cas a altres col·legues que no saben

quines són les nostres limitacions i els nostres punts forts (tot i que les seves

opinions són bàsiques, i les haurem de tenir molt en compte!).

El més rellevant ara és adquirir un mètode de treball propi, des de l'enfocament

de la gestió de projectes, que enllaci la nostra experiència prèvia i la reflexió

consegüent amb els propòsits que ens plantegem a cada moment. A l'inici de

qualsevol procés d'incorporació de les tecnologies a l'aula cal que ens pregun-

tem què volem fer, per a què i, sobretot, per a qui: tot projecte TIC neix de la

interacció personal i de la reflexió posterior sobre les oportunitats o necessitats

detectades. Ens hem de respondre també, amb sinceritat, quines infraestruc-

tures tenim a l'abast i actuar en conseqüència. Al final, mai no hem de donar

per acabat un projecte TIC sense avaluar l'assoliment dels nostres objectius,

l'adequació que tenen a les nostres metodologies docents i l'ús real que n'han

fet els estudiants.

Les solucions millors sempre són les aparentment més senzilles: si trobem una

bona pràctica que s'acosta força a les estratègies i activitats que estàvem pen-

sant desenvolupar en un nou projecte, adaptem-la al nostre context. Millora-

rem amb nous usos, de segur, una tecnologia ja verificada, els seus creadors ens

ho agrairan i minimitzarem riscos i esforç. No ens n'estem, de demanar con-

sell: buscar socis i col·laboradors i establir sinergies que ens enriquiran mútu-

ament. Mai com ara no n'havíem tingut tantes, d'oportunitats de col·laborar!

La cooperació és la raó de ser d'Internet i una de les tendències dominants els

propers anys serà el desenvolupament cooperatiu de continguts educatius en
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obert. Afegir-se a les experiències dels altres i mirar de donar-hi nou valor amb

el nostre talent és, sens dubte, una bona pràctica per a tots els docents que

incorporen les tecnologies a l'aula.

Si volem començar amb eines fàcils d'utilitzar com un blog o un wiki, tenim

centenars de models d'ús a la Xarxa. Els nostres companys de centre segura-

ment també ens poden parlar de la manera com empren les eines d'ofimàtica

i comunicació més esteses (des de processadors de textos fins a correu elec-

trònic) i fan una bona explotació de les plataformes educatives o els entorns

virtuals d'aprenentatge (EVA) que el centre posa a disposició de tot el profes-

sorat. Més endavant ja vindrà la participació en espais de treball col·laboratiu

amb docents d'altres centres i l'organització conjunta d'activitats i projectes

col·laboratius. Tard o d'hora, segurament, també ens arribarà el moment de

liderar un projecte TIC i probablement haurem de dissenyar i produir un en-

torn web...

4.1. Disseny i producció d'un entorn web

Avui, els millors experts recomanen el desenvolupament de qualsevol entorn

web des de la metodologia de disseny centrat en l'usuari. Cal situar, doncs, les

necessitats, els desitjos i les limitacions dels nostres estudiants en el centre de

tot el procés i, com a pas previ a la conceptualització, analitzar amb profundi-

tat les característiques del nostre alumnat i els seus contextos.

4.1.1. Fase d'anàlisi i conceptualització

La fase d'anàlisi inicial és crítica i, sense la correcta realització d'aquesta fase,

és molt probable que l'entorn web no assoleixi les expectatives. Els errors que

habitualment es detecten durant la fase de desenvolupament provenen gaire-

bé sempre d'un deficient i ineficaç estudi de les conductes d'informació dels

nostres estudiants; també se'n deriven la pèrdua de molts recursos, especial-

ment del temps i l'energia de les persones involucrades.

Podem utilitzar diverses tècniques, a partir dels objectius que ens marquem i

de la profunditat amb què vulguem (o puguem) desenvolupar aquesta fase:

1) Per a la comprensió del context, són útils l'anàlisi del background, les pre-

sentacions prèvies i reunions amb col·legues i experts, les entrevistes a usuaris

tipus i un primer tast de les opcions tecnològiques a l'abast.

El background ens obliga a reflexionar sobre què pretenem amb l'entorn web,

quins usos de les tecnologies es fan a l'aula de llengua i literatura, i fora

d'aquesta aula què volem que facin els nostres estudiants i quines competèn-

cies volem que assoleixin.



© FUOC • PID_00169861 82  Tecnologies per a l'ensenyament i aprenentatge de la literatura i la...

En aquest primer moment és bàsica la interlocució amb col·legues i persones

que considerem referents, de les nostres àrees i d'entorns afins, de dins i fora

del nostre centre (la Xarxa ens ofereix moltes possibilitats d'accedir a perso-

nes que estan allunyades de la nostra quotidianitat, que hem d'aprofitar sense

por). Resulta fonamental que ens deixem assessorar, sobretot quant a la infra-

estructura real (maquinari i programari) de què disposem a les aules, les eines

que tenim disponibles al centre i aquelles que ens poden ser més útils i efica-

ces. Tinguem present que també els responsables d'àrees més allunyades de la

nostra ens poden oferir perspectives noves.

Si hem establert unes condicions positives per a la cooperació, d'aquestes pri-

meres trobades inicials en poden sorgir posteriors aliances sorprenents que ens

permetran endegar projectes TIC futurs de més qualitat que si els poséssim en

marxa isoladament.

2) Quant a l'anàlisi del contingut, tenim al nostre abast l'avaluació heurística,

l'anàlisi de continguts, els mapes de contingut i el benchmarking.

És molt útil una descripció exhaustiva dels continguts (formats que emprarem,

tipologies documentals i fonts) i un benchmarking que ens permeti conèixer

altres entorns web similars al nostre en continguts i públics objectius –sobre-

tot d'entorns lingüístics allunyats, amb els quals habitualment no tenim con-

tacte. Aquesta recerca no l'hauríem de saltar mai: aprendre de l'experiència

dels altres –encara que aquesta experiència ens canviï la nostra idea inicial–

sempre és millor que adonar-nos massa tard que el web que volíem endegar ja

l'han desenvolupat en un altre país o que només calia afegir un senzill desen-

volupament a una eina ja disponible a Internet en una altra llengua. El bench-

marking és utilíssim per a trobar solucions a problemes que no han trobat fàcil

solució en el nostre entorn de confiança i avançar-nos a posteriors entrebancs,

sobretot quant a l'arquitectura web més adient o a les eines tecnològiques més

adequades.

Si ens encarreguem de millorar o adaptar un entorn web que ja existeix és molt

recomanable una avaluació heurística: l'anàlisi d'un especialista o un expert

de l'arquitectura web ja existent que ens ajudi a detectar els problemes actuals

i proposar-hi millores.
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Mapa de continguts generat amb Visio

3) L'altre eix de la primera fase d'anàlisi és l'estudi dels usuaris, dels seus usos,

habilitats i comportaments, que es pot fer tant amb mètodes participatius com

no participatius.

Un coneixement tan exhaustiu com sigui possible dels nostres estudiants (o

de tots els públics objectius quan ens proposem posar en línia un entorn web

d'abast més gran) és una garantia d'èxit. Si som al capdavant d'un projecte

en què s'implicaran molts recursos i persones, aquest estudi de públics resulta

imprescindible. En qualsevol cas, sempre hem de fer l'esforç de concretar al

màxim les necessitats i conductes d'informació dels nostres destinataris ja que

l'èxit de la comunicació amb ells donarà el vertader valor al nostre entorn.

Disposem de diversos mètodes de recollida de dades, de caire participatiu i no

participatiu, per a endegar aquesta fase del procés d'anàlisi. Entre els mètodes

no participatius (aquells que ens permeten accedir als usuaris sense que ells sà-

piguen que estan essent estudiats i es recomanen especialment per a analitzar

l'impacte d'un web ja en línia), podem esmentar l'anàlisi estadística d'usuaris

web que empra eines com Click Density, Google Analytics, Google Website
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Optimizer o Omniture, l'anàlisi de sessions individuals de cerca i recuperació

d'informació (paraules clau emprades per a arribar al lloc, temps de consulta

i altres comportaments proporcionats d'una manera molt entenedora per Go-

ogle Analytics) i la metodologia de persones/escenaris que descriu exhausti-

vament els usos diaris de les TIC per part dels usuaris tipus. Posar-nos en la

pell dels altres ens donarà, sens dubte, punts de vista nous sobre l'arquitectura

de la informació i la usabilitat i posteriorment podrem definir molt millor les

funcionalitats previstes.

Entre els mètodes participatius, podem destacar els qüestionaris (formularis

amb un seguit de preguntes per a recollir els coneixements, les opinions o les

actituds dels enquestats), les reunions de grup o focus group (són recomanables

col·lectius entre vuit i deu persones representatives de l'audiència potencial del

nostre futur projecte), les entrevistes personalitzades per a esbrinar coneixe-

ments, opinions i actituds dels entrevistats sobre els seus hàbits d'informació,

el card sorting (agrupació de targetes amb etiquetes i conceptes que reflecteix

els models mentals) i el test d'usuaris, que habitualment es fa quan el web

ja està prou avançat i es volen detectar possibles oblits o desencerts. Altres

de més sofisticats, com el seguiment de la mirada o eye tracking (anàlisi del

comportament de l'usuari amb una eina informàtica que permet enregistrar

el moviment dels ulls davant d'un web i localitzar on para més atenció), de-

manen una inversió de recursos tan gran que l'ús es limita fonamentalment

a contextos empresarials.

Google Analytics
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Estudi de públics

El document de preprojecte –un sumari executiu que inclou els objectius, la

metodologia proposada, els públics objectius, els principals problemes detec-

tats (punts febles) i les possibles solucions (punts forts)– és fruit d'aquesta pri-

mera fase. Un DAFO més exhaustiu –estudi de febleses, amenaces, fortaleses i

oportunitats– és també una eina molt recomanable que pot completar el pre-

projecte i fer-nos estalviar molts maldecaps posteriors. Amb aquesta informa-

ció ja podem encarar amb èxit la segona fase d'elaboració de l'entorn web:

l'arquitectura.

4.1.2. Fase de disseny

Els diferents processos que intervenen en la fase de disseny són la identificació

de tota la documentació i l'agrupació per categories que ens permetrà visualit-

zar una primera proposta de mapa de lloc.

Habitualment s'usa un full de càlcul o, si el web és molt complex, una base de

dades on s'enumeren els continguts, s'especifiquen les característiques de cada

ítem i s'organitzen per categories. Amb aquesta visualització inicial podrem

detectar fàcilment mancances o buits documentals que haurem de completar

abans de continuar el procés.

Ara ja estem en condicions de desenvolupar els que anomenem funcionals:

pàgines model per a les distintes tipologies de contingut i un arbre on gràfi-

cament es representen les relacions entre les distintes pàgines, a més de la na-

vegació contextual. Cal que aquests prototips –habitualment wire frames: es-

quemes molt detallats de tots els elements de contingut i de l'arquitectura de

cada pàgina del web, previs al disseny gràfic– siguin exhaustius (és a dir, que

incloguin totes les diferents tipologies de pàgines que hi haurà en cada espai)
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i es facin amb una sintaxi i semàntica comuna que permeti fer entenedores les

relacions entre els distints elements del web. Un d'aquests llenguatges, molt

conegut, és el proposat per Garrett que s'utilitza en programes de disseny con-

ceptual àmpliament utilitzats com Visio, especialment útil per a la creació de

wire frames, o Lovely Chart (programari gratuït o freeware), que permet desen-

volupar blueprints complexos.

Els wire frames els podem usar en un test d'usuaris fet en aquest punt del pro-

cés amb l'objectiu d'assegurar-nos que l'arquitectura proposada respon a les

expectatives i els contextos dels nostres estudiants. També podrem corregir tot

allò que no acaba de funcionar bé i resoldre algun dubte que encara teníem.

La retroalimentació o feedback i la millora contínua són part inherent de qual-

sevol procés de desenvolupament d'un entorn web i es recomana redissenyar

i verificar periòdicament, abans, durant i després de publicar-lo en línia.

Wire frames

4.1.3. Fase de desenvolupament

Tot i que la fase de desenvolupament s'acostuma a considerar la més impor-

tant en qualsevol entorn web, en realitat és la més sistemàtica i menys com-

plexa des del punt de vista conceptual (no la menys laboriosa, per descomp-

tat!). El disseny gràfic i la programació són la materialització de la conceptua-
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lització i l'arquitectura prèvies; fins i tot, si hem dut a terme exhaustivament

la fase de disseny, ja haurem proposat els llenguatges i les eines que utilitza-

ran els programadors. Sempre cal deixar-se aconsellar, és cert, ja que el suport

d'especialistes de qualitat es percep en el resultat final. Tot i això, la facili-

tat d'adaptació d'eines ja existents cada cop fa menys complexa la producció

d'entorns web per a l'aula.

En aquest punt hi ha una tasca que s'acostuma a deixar de banda, per cansa-

ment o despreocupació: l'elaboració de la guia d'estil on es documenten els

objectius del projecte i l'organització d'aquest projecte i en què es justifica

l'organització o quins elements arquitectònics s'han de respectar i mantenir

quan es faci evolucionar l'entorn web. Val a dir que la utilitat que té és indub-

table, sobretot quan volem que l'entorn web continuï visible a Internet.

4.1.4. Fase d'avaluació

No hi ha cap entorn web que es pugui donar mai per tancat sense l'avaluació,

que ens garanteix un procés de millora contínua. Resulta bàsica la retroali-

mentació que ens donaran els estudiants i altres companys durant les prime-

res setmanes d'ús: ens permetrà detectar oportunitats que ni havíem previst

o solucionar problemes de funcionament puntuals. Després d'aquest primer

moment, cal ser rigorós en la revisió periòdica, sense tenir por del desenvolu-

pament de petites millores que poden ser percebudes, en realitat, com a grans

si faciliten la usabilitat.

Esquema de document de preprojecte

Esquema�de�document�de�preprojecte

• Presentació i context del projecte
• Missió
• Objectius

– Generals i específics

• Usuaris
– Públics principals
– Públics secundaris
– Formes d'ús i motivacions dels diferents públics

• Benchmarking
– Webs de referència
– Quins aspectes cal analitzar?

• Continguts i funcionalitats
– Quins continguts i funcionalitats es consideren necessaris?
– Quines necessitats satisfan?

• Llengües
• Indicadors d'avaluació previstos

4.2. Model bàsic d'avaluació de llocs web

Per a desenvolupar l'avaluació amb la màxima objectivitat són útils una sèrie

de criteris i indicadors bàsics, consensuats per experts en avaluació de llocs

web. La importància que donarem a uns o altres variarà segons l'especificitat
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del nostre entorn (que ens exigirà afegir indicadors propis, de segur) i, per des-

comptat, del nivell d'aprofundiment. El quadre proposat es pot fer servir tant

per a l'autoanàlisi com per a la valoració d'altres webs que vulguem incorporar

als nostres projectes TIC.

Referències diverses

La nostra proposta integra diversos models, entre els quals hi ha els següents:

Lluís Codina, "Calidad de los espacios web".

Ll.�Codina (2000). "Evaluación de recursos digitales en línea: conceptos, indicadores y
métodos". Revista Española de Documentación Científica (núm. 23).

M.�Jiménez;�V.�Ortiz-Repiso (2007). Evaluación y calidad de sedes web. Gijón: Trea.

Maria Pinto, "Calidad y evaluación de los contenidos electrónicos".

I, finalment, el qüestionari elaborat per LletrA i que s'ha aplicat en diversos treballs de
final de carrera de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el darrer dels quals ha estat
"La literatura catalana a Internet. Avaluació dels espais web de literatura catalana", de
Núria Roca Ruaix (UOC, 2009). Trobareu la plantilla, en obert, a l'adreça següent:

http://lletra.uoc.edu/ca/estudis/questionari-avaluacio-webs-literatura

Criteris Indicadors

Autoria/Font • Adscripció de l'autor
• Informació sobre l'autor
• Contacte
• Logotip i informació de l'organització que avala el lloc
• Missió del lloc web
• Existència de valoració externa

Continguts:�qualitat,
actualització�i�mante-
niment

• Cobertura
• Exactitud, precisió i rigor
• Pertinència
• Objectivitat
• Informació i documentació actual i actualitzada
• Política editorial
• Continguts multimèdia
• Continguts interactius
• Data de creació del web i de la darrera actualització
• Existència d'enllaços obsolets i erronis

Accessibilitat • Disseny compatible amb diferents versions de navegadors i resolu-
cions de pantalla

• Versions alternatives de visualització
• Compliment de la normativa WAI
• Impressió correcta
• Ajuda per a la navegació i la comprensió dels continguts
• Existència de versions en altres llengües

Accés�a�la�informació
i�funcionalitat

• Estructura lògica: taula, menú de continguts
• Pertinència i adequació dels títols a les seccions
• Existència de mapa web amb enllaços
• Sistema de cerca de continguts propis (simple, avançada)

Navegabilitat • Menú de continguts i jerarquització
• Botons de navegació i navegació semàntica (etiquetes)

Disseny • Funcionalitat i atractivitat amb un ús adequat dels elements multi-
mèdia

• Facilitat de lectura: adequada combinació de colors, formes i imat-
ges

• Tipografia textual adequada
• Homogeneïtat d'estil i format

http://www.lluiscodina.com
http://www.mariapinto.es/e-coms/eva_con_elec.htm
http://lletra.uoc.edu/ca/estudis/questionari-avaluacio-webs-literatura
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Criteris Indicadors

Lluminositat • Enllaços a Internet i ancoratges interns

Posicionament • Rang de pàgina o PageRank
• Nombre d'enllaços cap al web des de diferents motors de cerca:

indicadors de posicionament
• Errors detectats per validadors externs

4.2.1. Autoria

Aquest criteri mostra la credibilitat de la font d'informació i la qualitat dels

continguts d'un lloc web. El responsable dels continguts –sia una persona o

una organització– ha d'estar clarament identificat amb:

• L'adscripció de l'autor a la seva organització.

• Una breu informació sobre el currículum acadèmic o professional del res-

ponsable.

• Una adreça de correu electrònic per a contactar o verificar la legitimitat

del responsable del web.

• Una declaració de principis o intencions sobre la finalitat dels continguts.

• Algun tipus de logotip i informació associat sobre la institució que avala

el projecte.

• Alguna crítica o menció per part d'organitzacions externes sobre la qualitat

del lloc web.

4.2.2. Contingut: qualitat, actualització i manteniment

Aquest criteri integra tot un conjunt de requeriments propis dels continguts o

de la informació comunicada per un lloc web. Els indicadors o paràmetres que

ens poden aportar informació en aquest sentit resulten una mica subjectius i

de vegades són difícils de verificar. S'hi inclouen habitualment l'exactitud i la

precisió, l'abast que té i el nivell d'objectivitat de la informació proporciona-

da. L'actualitat dels continguts del lloc web i l'actualització periòdica d'aquests

continguts també són indicadors qualitatius: la immediatesa que permet In-

ternet com a mitjà d'edició i com a mitjà de comunicació i difusió de la infor-

mació fa que algunes de les qüestions més valorades en el nou mitjà siguin

aquestes:

• Cobertura: amplitud i nivell de profunditat amb què els continguts són

tractats en el lloc web, aspectes que depenen en certa mesura dels propòsits
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declarats per l'autor del lloc web o de l'especificació del col·lectiu d'usuaris

a qui va dirigida la informació.

• Exactitud,�precisió�i�rigor: per a conèixer l'exactitud dels continguts in-

closos en un lloc web, aquests continguts han de poder ser verificats. Des

del punt de vista científic, per exemple, es valora que les informacions pu-

blicades es recolzin en cites bibliogràfiques esmentades en el mateix web.

Aquest indicador també té molt present la redacció correcta dels contin-

guts i l'absència d'ambigüitats i d'errors gramaticals.

• Pertinència: la pertinència està relacionada amb la validesa i la utilitat

dels continguts inclosos en un lloc web i cal valorar-la depenent dels ob-

jectius i propòsits declarats pel creador dels continguts i l'interès que té la

informació per a l'usuari model.

• Objectivitat: absència de qualsevol tendència ideològica, política o co-

mercial de la informació inclosa en el lloc web. Cal no passar per alt que

un gran percentatge de la informació a Internet té un objectiu promocio-

nal i publicitari.

• Presència�d'informació�actual�i�actualitzada.

• Política�editorial�exposada�clarament.

• Continguts�multimèdia: integració, amb significat, de totes les textuali-

tats que permet el mitjà: text, imatge, àudio, vídeo.

• Continguts� interactius: les eines socials permeten la retroalimentació

continuada entre els lectors i usuaris dels llocs web. Cal avaluar la quanti-

tat i qualitat de les intervencions, i també les facilitats que el web ofereix

per a promoure la interactivitat.

• La� indicació� explícita� de� la� data� de� creació� del� lloc� web, i de la

d'actualització. Sol estar indicada al peu de la pàgina principal, juntament

amb les dades d'autoria. La indicació explícita de la data d'actualització, a

més de la pàgina principal, es pot trobar, com a dada de valor afegit, als

mateixos continguts.

• L'existència�d'enllaços�obsolets�o�erronis.

4.2.3. Accessibilitat

Es considera accessibilitat la capacitat d'un lloc web de ser comprès i utilitzat

en la seva totalitat per tots els usuaris, independentment de les condicions

físiques o tècniques amb què accedeixin a Internet. Els desenvolupadors de

continguts i els dissenyadors de webs han de preveure totes les dificultats i li-
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mitacions de l'usuari en arribar al lloc web i que limiten l'accés a la informació:

discapacitat física (auditiva i visual), diversitat d'aplicacions al seu dispositiu

d'accés (ordinador, mòbils, tauletes o tablets), tipus de connexió, navegadors i

versions de navegador, absència de programari adequat per a baixar determi-

nats fitxers, necessitat de baixada i instal·lació de connectors o plug-ins addi-

cionals, desconeixement de la llengua... L'accessibilitat determina la qualitat

de la difusió dels continguts, especialment en llocs oficials i amb continguts

públics.

Els indicadors principals són:

• Disseny compatible amb diferents navegadors o diferents resolucions de

pantalla: s'avalua l'existència o absència de distorsions en la visibilitat de

les pàgines del lloc web, utilitzant qualsevol de les versions dels navegadors

d'ús més generalitzat entre els usuaris: Firefox, Internet Explorer, Chrome,

Safari i, cada cop més, navegadors com Opera, propis de dispositius mò-

bils. Es valora positivament la indicació expressa de les característiques

tècniques necessàries per a una visualització de la web.

• Existència de versions alternatives de visualització per als llocs web amb

presentacions Flash: aquestes presentacions dificulten molt la càrrega i

lectura dels continguts per als usuaris sense condicions tècniques en

l'ordinador o des de dispositius mòbils.

• Compliment de la normativa WAI (Web Accesibility Initiative), una inici-

ativa del Consorci del Web (Wide World Web Consortium) amb recoma-

nacions per a publicar els continguts del web accessibles per a tothom, i

especialment, per a les persones amb algun tipus de discapacitat auditiva,

visual, cognitiva, etc. Aquest criteri es fa pràcticament obligatori en els

llocs web de contingut oficial i públic, com ara webs de ministeris, univer-

sitats o biblioteques. El mateix Consorci manté en línia un formulari que

permet validar qualsevol web, publicat o no: http://validator.w3.org/

• Possibilitat d'imprimir i visualitzar correctament els diversos continguts

del lloc.

• Existència d'una Ajuda a l'usuari que facilita la comprensió de l'estructura

dels continguts i la navegació del lloc, especialment quan aquest lloc és

complex i ampli.

• La presència de versions en altres llengües dels continguts del lloc web, per

a aconseguir no tan sols més accessibilitat sinó també més difusió d'aquests

continguts.

http://validator.w3.org/
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4.2.4. Accés a la informació i funcionalitat

Amb aquest criteri fem referència a la facilitat amb què, en un lloc web, l'usuari

pot localitzar la informació que li interessa ràpidament. És a dir, aquest criteri

valora l'efectivitat del lloc web a l'hora d'utilitzar-lo i consultar-lo. Alguns dels

principals indicadors són:

• Estructura�i�organització�lògica�dels�continguts: sia en forma de taula

de continguts, menú jeràrquic o en un altre tipus d'organització, permet

que l'usuari capti, des d'un primer moment, els continguts més rellevants

i que trobi els del seu interès amb més eficiència.

• Pertinència�i�adequació�dels�títols�utilitzats en els apartats o seccions

principals del lloc web: proporcionen coherència i homogeneïtat i eviten

la confusió de l'usuari.

• Existència d'un mapa�web que inclogui, de manera jeràrquica i organit-

zada, tots els continguts del lloc web amb enllaços actius. La presència

d'aquest element agilitza l'ús efectiu de les pàgines web, i permet a l'usuari

visualitzar l'estructura global dels continguts.

• Sistema de cerca�de�continguts propis del lloc web: permet la localització

immediata de la informació que necessita l'usuari. Aquest sistema de cerca

pot consistir en una base de dades amb diferents opcions de cerca o un

motor de cerca intern, simple i avançada.

4.2.5. Navegabilitat

La navegabilitat avalua la facilitat amb què l'usuari es pot desplaçar per totes

les pàgines d'un lloc web gràcies al conjunt de recursos i estratègies de nave-

gació dissenyats per a aconseguir un resultat òptim de localització de la infor-

mació i d'orientació per a l'usuari. Aquests aspectes són importants per a evitar

la sensació de desbordament o de pèrdua que pot produir navegar pels contin-

guts, saltant d'un enllaç a un altre, o la lectura no seqüencial dels continguts.

Els indicadors valorats són:

• Menú de continguts sempre visible. Si és possible han de ser sempre al

mateix lloc i en cadascuna de les pàgines que integren el lloc web.

• Botons de navegació que permetin a l'usuari recórrer el lloc web de manera

lògica.
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4.2.6. Disseny

Dins d'aquest apartat es valoren diverses qüestions relacionades amb l'aspecte

físic o l'ergonomia del lloc web que contribueixen a fer del recurs digital un

espai agradable a la vista i fàcil de llegir. Els indicadors principals són:

• Disseny web funcional i atractiu amb incorporació encertada d'elements

multimèdia.

• Adequada combinació de colors, formes i imatges que facilitin la lectura

dels continguts

• Tipografia coherent amb la informació textual. És a dir, mida i tipus de

lletra que facilitin una bona lectura.

• Homogeneïtat d'estil i format en totes les pàgines del lloc web.

4.2.7. Lluminositat

La capacitat de fer-se visible qualsevol lloc web depèn en bona part de la qua-

litat i quantitat d'enllaços externs que apunten a altres webs. També són signi-

ficatius la quantitat i qualitat dels ancoratges interns, que atorguen a l'usuari

una percepció de la profunditat i riquesa del lloc.

4.2.8. Posicionament

El posicionament analitza l'efectivitat de les estratègies emprades per a donar

visibilitat al nostre lloc, a més de la reputació que tenim en els diferents cer-

cadors. Alguns indicadors de posicionament són:

• Rang�de�pàgina�o�PageRank: valor numèric que assenyala el valor que té

un lloc web per al cercador Google. Se'n deriva la ubicació del lloc web en

els resultats de qualsevol cerca.

• Indicadors�de�posicionament: nombre d'enllaços cap al web des de dife-

rents motors de cerca. La verificació periòdica ens permet fer un seguiment

de la nostra reputació en línia.

• Errors�detectats�per�validadors�en�línia. L'anàlisi d'elements com la cap-

çalera, les metadades o les plantilles CSS ens permet esbrinar com ens lle-

geixen els cercadors i, per tant, la visibilitat que tenim a la Xarxa. Des

d'UITtest es pot accedir a molts d'aquests validadors.

http://www.uitest.com
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