
Altres usos amb què es pot combinar Més informació
Google Suite. Web de bones pràctiques per a l’ús de les 
aplicacions de Google adreçat al personal docent col·la-
borador.
Aprenentatge per producte. Consells, guies i altres 
recursos per a l’ús de G Suite al lloc de treball.

 Guia d’usos docents amb Google Apps a la UOC 

4
Grups

És un sistema de comunicació asíncrona basat en l’aplica-
ció Grups. Dona accés als membres d’un equip a diversos 
tipus de fòrums adaptats a diferents dinàmiques de co-
municació. Permet crear llistes de distribució, fòrums de 
debat i fòrums de preguntes i respostes. 

També ofereix la possibilitat d’etiquetar i ressaltar temes, 
compartir carpetes i fitxers del Drive o compartir calenda-
ris, entre altres funcionalitats.

Els grups són un instrument comunicatiu de gran utilitat 
per a fer debats amb finalitats formatives, i també com a 
canal de comunicació formal en la gestió de projectes i la 
dinamització d’equips de treball. 

Eina implicada: 

Grups

Amb qui 
ho fem servir?

Estudiants

Docent Docents

Docent Estudiants

Estudiant

Com ho fem?

Coses que 
podem fer?

1. Defineix o decideix la finalitat (ús docent).

2. Decideix la modalitat de fòrum més ade-
quada.

3. Crea el grup.

4. Selecciona i convida els participants.

5. Publica el primer tema o missatge.

6. Participa d’acord amb el seu rol i la moda- 
litat de fòrum.

7. Administra el grup.

Promotor Participants

1. Cerquen el grup o reben invitació d’un
grup.

2. S’uneixen al grup.

3. Participen d’acord amb el seu rol i la
modalitat de fòrum.

 Entorn de discussió 
d’equips d’estudiants. 
Canal de comunicació per-
manent en forma de fòrum 
per a mantenir discussions o 
compartir informació al vol-
tant d’activitats i projectes 
d’aprenentatge col·laboratiu. 
Aquest ús es relaciona amb 
metodologies com ara l’ABP 
(aprenentatge basat en pro-
jectes), jocs de rol o treballs 
en grup.

 Butlletí informatiu 
(newsletters). 
Mitjançant la creació d’una 
llista de distribució, es pu-
blica periòdicament una 
selecció de notícies i recursos 
d’actualitat preparats amb 
criteris docents. Els estu-
diants d’un programa o d’un 
conjunt d’assignatures s’hi 
poden subscriure i rebre les 
notícies a la seva bústia de 
correu. 

 Debats virtuals. 
Discussions entre estudiants 

al voltant d’una o diverses 
qüestions plantejades com 
a activitat d’aprenentatge. 
Creant un fòrum, el modera-
dor i els participants poden 
utilitzar funcionalitats com 
ara obrir temes, destacar 
missatges i etiquetar les 
intervencions d’acord amb la 
finalitat, la metodologia i la 
dinàmica de debat aplicada.

 Fòrum de preguntes i 
respostes com a suport a una 
comunitat de pràctiques. 
Agents amb rols i procedèn-
cies diverses intercanvien 
coneixement i experiència 
al voltant d’una activitat 
transversal. Per exemple, un 
entorn de pràcticum com-
partit per tutors de centres 
de pràctiques, gestors acadè-
mics, professors i estudiants. 
Els participants formulen 
preguntes que són contes-
tades pels altres agents, de 
manera que cadascú aporta 
informació relacionada amb 
la seva perspectiva o àmbit 
d’expertesa.

 Fòrum de preguntes i 
respostes amb la participació 
d’un expert convidat. 

Els estudiants subscrits al 
grup plantegen preguntes al 
voltant d’una temàtica que 
un expert o equip d’experts 
va responent. Per exemple,  
un expert en intel·ligència 
artificial (IA) i bots presenta 
un text o un vídeo sobre les 
aplicacions de la IA, i un grup 
d’estudiants del màster uni-
versitari de Psicopedagogia 
plantegen preguntes sobre 
possibles usos educatius.

 Entorn de discussió 
d’equips de professorat 
vinculat a projectes o a 
processos docents.
Fòrum amb un o més temes 
de conversa com a canal de 
comunicació permanent 
per a mantenir discussions 
o compartir informació en
equips que treballen col·la-
borativament amb finalitats
diverses. Per exemple, pro-
fessorat amb personal tècnic
en projectes interdiscipli-
naris, docents investigadors
que generen un article en el
marc d’un grup de recerca,
direccions docents i profes-
sorat propi en el disseny de
programes, etc.

Cal 
tenir 
en 
compte 
que...

Els grups permeten crear instruments i entorns que complemen-
ten l’activitat formativa, però en cap cas substitueixen les eines de 
comunicació de les aules (tauler, fòrum, debat) definides d’acord 
amb el model d’acció docent de la UOC.

Cal ajustar l’ús dels grups per a fer activitats específiques que 
requereixin les seves funcionalitats comunicatives i evitar usos 
redundants o que coincideixin amb els canals de comunicació de 
l’aula.

Els grups permeten la participació de persones de col·lectius 
diferents, fins i tot externs a l’activitat docent de la UOC. Cal evitar 
distribuir dades sensibles, documentació o recursos d’aprenentat-
ge sense els permisos i les llicències adequades. 

Espai de treball 
en núvol 

Creació i edició 
d’eines  i recursos 

Planificació 
i gestió del temps
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