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2. INTRODUCCIÓ

Des que vaig iniciar l’experimentació de la Biologia contextualitzada participant en un 

grup de treball del Cesire-Cdec, l’any 2004, l’alumnat implicat ha manifestat interès en 

més d’una ocasió,  de relacionar-se i conèixer a companys del projecte. 

 Cal dir que la Biologia contextualitzada és un projecte que es basa en l’ aprenentatge 

de continguts  científics  propis  de la  matèria,  vinculats   amb el  seu context  social, 

històric,  i  tecnològic,  i  en  una  metodologia  de  treball  en  la  qual  l’estudiant  és  el 

protagonista del seu propi aprenentatge. 

Per aquest motiu, reunint aquests  aspectes, he volgut organitzar un espai virtual  on 

l’alumnat  pogués  fer  una  activitat  d’aplicació  de  continguts  cooperativa,  que  els 

permetés d’una banda establir relacions socials i d’una altra, realitzar un aprenentatge 

entre iguals, amb independència de la seva situació geogràfica.

S’ha  experimentat  el  funcionament  d’aquesta  tècnica  de  treball  amb  alumnes  de 

Biologia  de  1r  de  Batxillerat  de  dos  centre  diferents,  treballant  però,  amb 

independència  un de l’altre,  pensant  que amb aquesta  experiència  prèvia,  en  una 

segona fase,  seria més fàcil que l’alumnat dels dos centres treballés cooperativament.

He pogut comprovar, però, que l’evolució del treball virtual és lent i, a més a més, que 

els grups implicats en l’experiència adoptaven ritmes diferents, per la qual cosa aquí 

només podré aportar resultats de la primera fase, en la qual els grups estan formats 

per alumnat d’un sòl centre. 

La hipòtesi que ha guiat el treball  ha estat, “L’aprenentatge cooperatiu i virtual a la 

Biologia  contextualitzada,  permetrà  la  construcció  cooperativa  del  coneixement,  si 

s’utilitzen activitats que fomenten el tractament de la informació i eines web 2.0 que 

afavoreixen la creació de relacions socials,  la interdependència positiva i la creació 

conjunta de significats, amb l’acompanyament del professorat."

Vull agrair el seu interès a totes les persones que, d’alguna manera, m’han ajudat a 

poder  realitzar  aquesta recerca.  En  primer lloc  a les professores Lucia Cortinas i 

Angels Bayo, que han tutorat el treball virtual amb l’alumnat de Biologia de l’Institut 

Vil·la Romana i Banús respectivament, al qual també vull agrair de manera especial, la 

seva col·laboració i dedicació en la realització de les tasques motiu d’aquesta recerca. 

Novament gràcies a la Lucia pel seu suport constant i ajut, també amb les eines TIC i a 

la Roser Mas per facilitar-me dades de la seva experiència.  També cal agrair  a la 

Sílvia Lope, coordinadora del Projecte de Biologia contextualitzada la supervisió del 

treball, a la Montse Roca les seves  indicacions , i a la Montse Cabello, directora del 
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Cesire Cdec. i a la Mariona Domènech  el seu suport, a totes agraeixo la confiança 

que han dipositat en mi .

Així mateix vull esmentar a la Montse Guitert, professora de la UOC, experta en treball 

cooperatiu virtual, a la Marly O. Casanova, amb qui les noves tecnologies han permès 

la  comunicació,  malgrat  la  distància que ens separa de Xile,  ambdues  han estat 

referent d’aquest treball  que a més,  han respost a les meves consultes. Al Marcel 

Costa,  per  les  seves explicacions  sobre  l’avaluació  competencial,  a  l’Olga  Esteve, 

professora del màster de Professorat de la UPF, al Josep Masalles tutor de la llicència, 

pel seu temps i interès a ajudar-me amb les eines web 2.0 , al Josep Rey per l’ajut en 

la presentació final del treball, i a la Conxita Bargalló per la correcció  lingüística.

Vull fer un agraïment especial  a la meva família, sobretot a la Gisela, la meva filla, 

que moltes vegades ha esperat  que jo acabés la feina per poder jugar. 
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3. MARC TEORIC

3.1 Antecedents

El treball cooperatiu és una modalitat d’aprenentatge que sovint s’aplica a l’aula. Hi ha 

moltes experiències educatives que mostren el  gran potencial  d’aquesta tècnica de 

treball  que permet l’aprenentatge entre iguals per construir coneixement de manera 

cooperativa.

Actualment  però,  els  entorns  virtuals  amplien  les  potencialitats  d’aquest  tipus 

d’aprenentatge, d’acord a experiències que des de fa uns anys s’estan desenvolupant 

entre  l’alumnat  de  secundària;  per  exemple  a  través  de  xarxes  socials  o  blocs 

participatius, o altres eines TIC que permeten la cooperació. Els usuaris adquireixen 

unes habilitats per treballar en entorns virtuals que creiem que són de molt interès, per 

convertir  les  activitats,  gestionades  d’aquesta  manera,  en  activitats  competencials, 

amb valors afegits que permeten les eines TIC.

Aquestes i altres eines web 2.0 són ara mateix molt conegudes i utilitzades a tots els 

nivells de l’ensenyament; el seu abast és tan gran que fins i tot Universitats de tot el 

món les utilitzen per construir  cooperativament coneixement  de forma habitual;  per 

exemple en l’aprenentatge a distància de la Universitat Oberta de Catalunya UOC, o 

bé en les xarxes de treball entre universitats i empreses d’àmbit internacional, que les 

utilitzen per fer produccions col·laboratives de coneixement en la Red, que permeten 

investigar aspectes de l’avaluació i l’autoregulació en la consecució de competències 

en entorns virtuals1. Com veiem també al món de l’empresa hi ha molt interès en la 

cooperació virtual, especialment per a la formació de professionals, a través de cursos 

en aquests entorns.Toro, 20062.3

L’alumnat de secundària també es troba, de manera espontània, immers en activitats 

socials  TIC,  correus  electrònics,  xats,  blocs  i  fòrums  entre  d’altres,  eines  que 

afavoreixen  la  comunicació  entre  amics  i  companys  que  fins  i  tot  els  permeten 

participar  en jocs virtuals  cooperatius.  Hem trobat  interessant  en aquest  treball  de 

llicència poder aprofitar aquestes habilitats socials de l’alumnat per la realització d’un 

aprenentatge cooperatiu i  virtual,  perquè creiem que podrà aportar un cert  element 

1http://artnodes.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/sala_de_premsa/noticies/2010/noticia_0
48.html UOC. Un año de aprendizaje virtual en el eLearn Center. Los nuevos proyectos en el 
eLC (e-learning Center). Universitat Oberta de Catalunya
2http://www.tecnologiapyme.com/servicios-web/moodle-un-buen-gestor-de-cursos-online   Torres 
Toro, S. 2006.  Uso de Moodle como herramienta de trabajo grupal en un grupo de empresas.  
Comunicación presentada en MoodleMoot, 2006
3 http://tecnologiaedu.us.es/moodlemoot/pdf/strorres2.pdf. Torres Toro, S,.2006 Uso de Moodle 
como herramienta de trabajo grupal en un grupo de empresas. Comunicación presentada en 
MoodleMoot, 2006.
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motivador afegit a les tasques acadèmiques. Seguint el referent de Gros, B. 20024, cal 

aprofitar els procediments que de manera lúdica desenvolupen els alumnes, adaptant-

los al medi escolar i utilitzant-los com eina de construcció de coneixement . Creiem 

que atansar-nos als procediments que l’alumnat utilitza, pot suposar una aproximació 

al seu món i als seus interessos.

Atenent  a  aquests  antecedents,  sembla  lògic  preparar  el  nostre  alumnat  per  ser 

competents  en l’aprenentatge  virtual  que,  com hem vist,  s’està imposant  en molts 

àmbits socials. Aquest és, doncs, el fonament de la present recerca. 

Inicialment hem volgut adaptar una activitat presencial que s’utilitza en l’aprenentatge 

de la Biologia contextualitzada a Batxillerat, al nou escenari virtual de treball. Es tracta 

d’un joc de rol, en què els estudiants han de representar una sèrie de professionals 

que constitueixen un comitè bioètic. En l’adaptació s’han utilitzat eines TIC habituals, 

Moodle, fòrums, bloc, Wiki, i Voki. 

La implementació de l’activitat ha donat lloc a observacions i reflexions, que han estat 

clau per conèixer des de la pràctica, com aplicar el treball cooperatiu amb alumnes de 

batxillerat, i també quins beneficis els ha aportat. 

En la realització del treball  ens hem fixat en autors que utilitzen les eines TIC que 

proposem en aquesta experiència, sobretot els fòrums, per construir coneixement. Per 

exemple  Montse  Guitert  a  la  UOC,  o  Marly  Casanova  a  una  Universitat  Xilena,  i 

d’altres especialistes de la Universitat de la Laguna o de llatinoamèrica, per citar-ne 

alguns.  Les  eines  2.O  també  permeten  aproximar  distàncies,  per  això  algunes 

Universitats distants d’Europa o dels EUA tenen molta experiència en treball virtual.

Els elements fonamentals per un bon èxit en el resultats del treball cooperatiu virtual 

són  la  seva  organització  i  estructura,  i  els  que  afavoreixen  la  col·laboració  i  la 

interacció  entre  l’alumnat.  A  continuació  es  descriuen  tots  aquests  ítems el  treball 

cooperatiu virtual a partir dels referents bibliogràfics.

3.2 L’organització i estructura del Treball cooperatiu virtual.

Ens fixarem en les orientacions de Guitert,M.5 et al, 2003 sobre l'estructura adient d’un 

treball cooperatiu virtual.

Segons l’autora el treball ha de constar de 4 fases i amb les característiques següents:

4 http://www.diegolevis.com.ar/secciones/Infoteca/videojuegos_Gros1.pdf.  Gros,  B.  2002, 
Videojuegos y alfabetización digital.
5http://www.uoc.edu/in3/dt/20309/20309.pdf   http://www.uoc.edu/in3/dt/20299/  Guitert,  et  al, 
2003. El procés de treball i d'aprenentatge en equip en un entorn virtual a partir de l'anàlisi 
d'experiències de la UOC.  
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A.- Fase de creació de l’equip d’alumnes. 

En la  qual  s’organitzen  els  grups,  i  tots  els  alumnes  coneixen  qui  seran els  seus 

companys.  El  professorat  presenta  les  tasques  que  hauran  de  fer  i  respon  a  les 

possibles preguntes que sorgeixen sobre com fer el treball. 

B.- Fase de consolidació. 

B.1 Repartiment de tasques

És l’ inici de les tasques de tipus social. Per ajudar a la identificació del grup, quan n’hi 

ha més d’un, cal que els alumnes triïn un nom. Després s’han de posar d’acord per 

repartir  càrrecs de manera equitativa. com puguin ser tasques de gestió del treball 

virtual, per exemple 

• Vetllar pel compliment de terminis,

• Fer recordatoris als companys, de qualsevol tasca

• Iniciar debats. En aquest cas un/a alumne/a és el primer en exposar una opinió 

o de demanant-la, i així fer participar els companys. 

• Iniciar la presa de decisions.

• Establir contacte amb el professorat quan sigui necessari

B.2 La carta de compromís.

És necessari que els alumnes redactin una sèrie de normes que acompanyaran les 

seves  tasques.  És  tracta  d’una  carta  de  compromís,  que  hauran  d’acceptar 

individualment. Es revisarà, en el moment de l’avaluació, el seu compliment juntament 

a la realització de les tasques d’aprenentatge. 

S’hauran de tenir presents aspectes com decidir actuacions davant d’algun conflicte. 

Aquestes previsions són necessàries atès que el temps de resposta on line és molt 

més llarg, i prendre decisions pot ser molt més dificultós. 

Així mateix és important que el treball virtual no quedi paralitzat, per tant el compromís 

i  la  constància  han  de  ser  també  aspectes  importants  a  considerar.  Cal  que  els 

alumnes  facin  participacions  de  manera  respectuosa,  especialment  en  les  fases 

inicials del TCV quan es mostren interessos personals per repartir tasques. Aquests 

aspectes han de ser tinguts en compte en la carta de compromisos. 

En  aquesta  fase  és  aconsellable  que  el  professorat  es  mantingui  en  la  distància, 

permetent que els alumnes funcionin de manera autònoma. Però cal que coneguin 
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com i quan contactar virtualment amb el professorat, en moments de necessitat.

 C.- Fase de desenvolupament

És  el  moment  de  fer  el  projecte  d’aprenentatge.  Els  alumnes  poden  fer  cerca 

d’informació,  webgrafia,  etc.  Les  tasques  acaben  amb un  informe final,  que  és  la 

presentació de la informació recollida i elaborada en format TIC.

El professorat en aquesta fase deixa que els alumnes treballin de manera autònoma. 

Intervenint, en cas de bloqueig d’algun alumne o de les tasques, en cas de conflicte, o 

les situacions de necessitat .

D.- Fase de tancament

El  grup  tanca  les  tasques  i  valora  el  treball  realitzat.  El  professorat  pot  lliurar  un 

document d’autoavaluació on es recull com s’ha fet la feina, l’organització, participació, 

comunicació, per exemple amb la finalitat que els alumnes valorin els aspectes positius 

i els negatius, a fi d’adquirir experiència per altres treballs posteriors.

El professor valora finalment el treball, i dóna la informació al grup.

També González,  C.20066 estableix les diferents fases i  característiques segons la 

intervenció del professorat en una experiència virtual:

D.1.- Preparació 

El professorat proporciona els materials digitals i el guió amb les pautes de treball a 

desenvolupar. Organització del treball per grups i assignació de rols dels participants.

D.2.-Inici

Posta en marxa dels recursos i eines TIC i prova del funcionament de les eines amb 

l’alumnat durant una setmana.

D.3.-Elaboració: 

correspondria amb la fase de desenvolupament plantejada per Guitert, M. 

D.4.-Lliurament

Exposició dels treballs de cada grup a la resta de grups. És una presentació virtual 

seguint els treballs fets pels grups. El professor guia l’exposició.

6http://www.carlosruizbolivar.com/articulos/archivos/03Tutorizaci%C3%B3n%20y%20evaluaci  
%C3%B3n%20en%20elearning.pdf. Gonzále,z,,  C.,  2006   Tutorización,  evaluación  y 
aprendizaje colaborativo en el aula virtual: un enfoque práctico .Universidad de La Laguna.  
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3.3  Elements  que  afavoreixen  la  col·laboració  i  la  interacció  en  el  treball 
cooperatiu virtual

Ens basarem en alguns autors citats per Casanova, M.O, 20087. en la seva memòria 

de  Tesi  doctoral,  i  en  les  seves pròpies  aportacions,  per  a  la  descripció  d’aquest 

objectiu, ja que la recerca i posta al dia de l’autora és força exhaustiva, en especial pel 

que fa referència al rol del professor i  el  diàleg que s’estableix entre l’alumnat que 

condueix a una interdependència positiva i a la construcció de significat.

1. L’elecció correcta de la tècnica de treball cooperatiu

2. L’entorn virtual i eines TIC

3. La composició i mida del grup 

4. Les característiques de les tasques a realitzar

5. El rol del professorat

6. La interdependència positiva

7. La construcció cooperativa de coneixement

A. Elecció de tècnica de treball cooperatiu

És  important  planificar  tasques  segons  tècniques  adients  que  afavoreixin  la 

construcció de coneixement a partir del diàleg entre els propis alumnes, i els materials 

que ells necessitaran per fer cerca d’informació. Moltes tècniques que s’utilitzen per a 

treballar  cooperativament  de  manera  presencial  són  vàlids,  prèvia  adaptació,  per 

aplicar-los en eines virtuals. 

Barkley et al. (2007)8 proposen una sèrie de tècniques de gran utilitat en el treball on-

line.  Les  organitzen  en  5  categories:  diàleg,  ensenyament  recíproc,  resolució  de 

problemes, i organització de la informació i redacció col·laborativa. 

Hem triat algunes d’aquestes tècniques més rellevants perquè pretenen potenciar el 

diàleg  i  la  fluència  de  comunicació  entre  l’alumnat  que,  a  la  vegada,  faciliten 

l’aprenentatge d’una manera constructivista: els debats crítics, les entrevistes en tres 

passos i els jocs de rol. Altres tècniques les hem escollit perquè estan centrades en 

l’escriptura, competència fonamental en els objectius generals del batxillerat. 

7http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0331109-134502/mocu1de1.pdf   
Casanova, Uribe,  M.O. 2008. Aprendizaje Cooperativo en un Contexto Virtual Universitario de 
Comunicación Asincrónica: Un estudio sobre el proceso de interacción entre iguales a través 
del análisis del discurso. UAB. 
8. Barkley, E. et al (2007) (citats en el treball de Tesi de Marly Odette Casanova). Técnicas de 
aprendizaje colaborativo. Madrid: Ministerio de Educación yCiencia/Morata
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Tècniques que afavoreixen la comunicació:

• Debats crítics: És una tècnica que afavoreix el diàleg. L’alumnat assumeix i 

defensa  l’  aspecte  d’una  qüestió  oposada  als  seus  punts  de  vista.  El 

professorat escriu un paràgraf que expliqui el fonament dels debats crítics i 

dóna pautes per a fer la tasca. 

Implica que els)es alumnes primerament escullin la postura amb què menys 

s’identifiquin.  S’organitzen en un grup a favor i  un en contra, i  es fa un 

fòrum per a cada grup o opció. En el fòrum per dialogar entre el conjunt 

d’alumnes de la classe, posen els seus arguments fruit de la recerca que 

hagin fet, disposant d’un període d’una o dues setmanes per fer la tasca. 

Acabat el Termini s’obren els fòrums a tothom, de manera que l’alumnat 

llavors aporti opinions i contraarguments. 

En un fòrum posterior es pot comunicar com s’han sentit els/es alumnes a 

l’argumentar en contra de les seves creences, així com a manifestar si la 

participació en el debat els ha fet canviar els punts de vista. 

• Entrevistes en tres passos.  És una tècnica que afavoreix la comunicació 

entre l’alumnat. 

1. Es  reparteix  l’alumnat  en  grups  de  8  a  12  alumnes  i  entre 

aquests/es alumnes es fa un nou agrupament per parelles. Es crea un 

fòrum privat per cada subgrup.

Durant  un  període  de  temps  les  parelles  s’entrevisten  i  recullen  i  sintetitzen  les 

respostes. 

2. Es posen aquestes respostes al fòrum, a disposició de la resta 

de companys del grup bàsic. 

• Joc de rol:  És  una tècnica  important  per  l’ensenyament  recíproc.  Els/es 

alumnes tenen una identitat diferent i representen un rol. Aquesta tècnica 

implica l’alumnat en una tasca creativa que els ajuda a aprendre alhora que 

desenvolupen  la  tasca.  Segons  els  autors,  els  entorns  virtuals  són 

escenaris  ideals  per  desenvolupar  aquesta  tècnica  que,  entre  d’altres, 

ajuda  els  alumnes  tímids  ja  que  poden  adoptar  la  personalitat  d’un 

personatge  diferent  a  ells  mateixos.  És  important  que  els  alumnes 

entenguin  bé  la  finalitat  del  joc  i  les  característiques  del  rol  que 

desenvolupen. 

• Trencaclosques o Jinsaw: és una tècnica molt coneguda en l’aprenentatge 
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presencial,  important també per l’ensenyament recíproc que comporta. A 

l’aplicar-la de manera virtual s’utilitzen com a eines TIC els fòrums.

La tècnica consisteix a fer recerca i el processament de la informació d’un 

tema determinat, del qual seran “experts” que hauran d’informar a la resta 

de companys/es. 

Els experts han de posar en comú les seves idees, s’han de fer preguntes 

mútuament,  i  a  través  de  fòrums independents  ensenyen  a  la  resta  de 

companys/es la informació 

Tècniques centrades en l’escriptura.

• Escriptura col·laborativa. Els/es estudiants redacten conjuntament un article 

formal. Els/es estudiants fan les seves aportacions mitjançant alguna eina 

TIC que faciliti la redacció col·lectiva.

• Correcció  d’un/a  company/a.  Els/es  estudiants  revisen  i  informen  de  la 

necessitat de correcció d’algun escrit  fet per un/a company/a.  És útil  per 

desenvolupar competències de correcció crítica i a la vegada fer crítiques 

constructives abans de donar per acabada la redacció final.

B. L’entorn del treball cooperatiu virtual i les eines TIC

Les  plataformes  virtuals  permeten  desenvolupar  un  entorn  d’aprenentatge  (EVA). 

Disposen de diverses eines TIC de comunicació social de molt interès ja que permeten 

fomentar la cooperació entre l’alumnat, tant de manera sincrònica, per exemple amb 

els  “xats”,  com  asincrònica,  amb  fòrums,  wikis,  blogs.  Són  eines  habituals  en 

l’aprenentatge virtual on l’alumnat es relaciona entre si i també amb el professorat i els 

materials  de treball,  essent  d’aquesta  manera  eines  que  potencien  d’aprenentatge 

constructivista.  A l’ensenyament  secundari  estem utilitzant  actualment  la plataforma 

Moodle,  eina  que permet  donar  estructura al  treball  cooperatiu  virtual,  a  través de 

fòrums, wiki, bitàcoles, glossaris... entre d’altres. A continuació fer una breu explicació 

de les eines que s’utlitzaran en aquest treball de llicència, fòrums, wikis i blogs i Vokis.

B.1 Els fòrums

Un fòrum és un espai en el qual tothom pot participar aportant opinions o proposant 

temes  de  debat  dins  de  la  temàtica  del  fòrum.  D’aquesta  manera  es  generen 

interaccions entre els/es participants. És una eina que permet fer coses entre tots, 

però sobretot aprendre cooperativament per tant, el principal repte quan es treballa en 
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un fòrum, és que tothom participi i ho faci ben assabentat de l’objectiu que es pretén 

en el treball.

També  és  important  que  cada  alumne/a  comprengui  que  el  seu  treball  és 

imprescindible per poder complir els objectius del grup.

El valor  didàctic  dels fòrums és molt  gran,  Segons Llitjòs,A,20089 són espais,  més 

“reals” que virtuals, que adopten com a vehicle principal d'expressió i diàleg la llengua 

escrita, la qual s'utilitza per crear, compartir continguts, opinar, i relacionar-se. Segons 

l'autor, cal crear un ambient relaxat i de motivació, en el qual els/es participants se 

sentin lliures i implicats/des per poder aportar creativitat. 

B.2 Els Wikis

Els Wikis10,11 són eines simples, flexibles i potents de col·laboració. El seu ús pot ser 

molt ampli:

3. Crear col·lectivament un document amb el navegador web.

4. Permet editar un test fet per un/a company/a i modificar 

l’estructura o el contingut.

5. Permet treballar junts en pàgines web, afegir o modificar els seu 

contingut.

Un exemple de Wiki conegut per tothom és la Wikipedia. 

Hi ha diferents usos del Wiki que poden ser utilitzats per diferents situacions:

 De professor: El professor obre una wiki per fer una pluja d'idees.

 D'alumnes: poden utilitzar la wiki com a diari al que van afegint contingut, o bé 

com a eina personal per a fer apunts, que poden anar ampliant-

 De grup: Per nosaltres és el que té més interès en aquest treball. L’alumnat pot 

construir apunts, o fer resums de manera cooperativa, ajudant-se entre ells per 

tal  que es puguin  recollir  les  principals  idees.  En aquest  procés hauran de 

decidir cooperativament, quines coses són importants i quines no, per aquesta 

finalitat és convenient obrir un fòrum de discussió, i reservar el wiki per fer les 

aportacions  un  cop  discutides.  Una  altra  activitat  cooperativa  que  pot  fer 

l'alumnat és construir una carta de compromisos a l’inici del treball virtual, ja 

9 http://www.webs.uvigo.es/educacion.editora/volumenes/Libro%203/C4_Puigcerver.pdf 
Llitjós; A. et al.2008.  Trabajo telemático cooperativo en ciencias
10 Usos didácticos del Wiki - MoodleDocs
11 Características del Wiki - MoodleDocs

14

http://docs.moodle.org/es/Caracter%C3%ADsticas_del_Wiki
http://docs.moodle.org/es/Usos_did%C3%A1cticos_del_Wiki


El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia. 

que  aquest  document  pot  ser  revisat  a  mesura  que  es  desenvolupen  les 

tasques, i afegir les modificacions al wiki. 

Sigui quina sigui l’ activitat que es faci amb un wiki, cal que l’alumnat tingui ben 

clar  l’objectiu  que es pretén amb l’activitat.  El  producte final  pot ser  un text 

cooperatiu,  que segons alguns autors pot resultar una activitat  especialment 

estimulant si posteriorment es publica en un blog, o en una web o en algun 

espai virtual accessible a persones de fora de l’aula. 

B.3 Els blogs.

Els blogs són eines molt utilitzades actualment per l'alumnat. Permeten realitzar una 

tasca col·laborativa i gestionada pel propi l'alumnat, potenciant així la seva autonomia. 

 

Estan dissenyats per poder ser visualitzats per persones alienes al grup que treballa, 

per  tant  els  resultats  es  fan  públics.  Això  aporta  un  potencial  gran,  ja  que  els/es 

alumnes sovint s’estimulen per fer bé el treball perquè serà vist per altres persones 

fora de la comunitat de treball. 

A més a més permeten presentar informació als altres. Cada alumne/a pot fer la seva 

aportació, i donar-la a conèixer d’aquesta manera en aquest espai. Aquest és un punt 

molt important, ja que implica un tractament i elaboració de la informació després de 

fer-ne la selecció.

Els  blogs permeten interaccionar  el  grup.  Atès que admeten enviar  comentaris  els 

quals poden ser respostos. Però sobretot fomenten la capacitat d’organització, ja que 

l’abundant informació que solen presentar necessita ser ordenada, i en general el blog 

ha  de  ser  ben  estructurat.  L’alumnat  podrà  crear  etiquetes,  incorporar  imatges  o 

vídeos, i qualsevol altre recurs habitual. Això dóna un grau important de llibertat i de 

decisió entre el grup de companys/es, de manera que fomenta la creativitat i novament 

l’autonomia. 

El Moodle incorpora la possibilitat de construir blogs en el seu espai “bitacola”. També 

és força coneguda per tothom l'adreça de Blogger https://www.blogger.com/start?hl=es 

per establir un blog, eina utilitzada per nosaltres en la present experiència.

B.4 El Voki

És una eina gratuïta de senzilla instal·lació en un blog, en què l’alumnat pot utilitzar la 

imatge d’una persona i també d’animals, que poden caracteritzar amb vestuari i fent 
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que  diguin  alguna  frase.  Els  alumnes  es  poden  baixar  aquest  programa  des  de 

http://www.voki.com/. Ajuden a donar un aspecte lúdic a l’activitat  virtual, i són molt 

agraïts per interpretar personatges en un joc de rol.

C. La composició i mida del grup.

No hi ha gaire diferència entre l’organització de grups presencials o virtuals pel que fa 

a la seva composició. Molts autors són de l’opinió d’organitzar grups heterogenis, pel 

que fa a nivells  cognitius,  en canvi  altres són de l’opinió  de fer  grups homogenis. 

Segons Colomina i Onrubia,200212, , els grups heterogenis afavoreixen l’aprenentatge i 

el  rendiment  de  l’alumnat  més  capacitat  i  dels  que  presenten  més dificultats.  Per 

contra  els  grups  homogenis  afavoreixen  la  franja  d’alumnat  mitjà.  Altres  dades 

interessants sobre la composició del grup les aporta Casanova,M, 200813. en la seva 

memòria de Tesi doctoral:

12 Colomina, R. y Onrubia, J. 2002. Citat a la memòria de Tesis doctoral de  Marly   Casanova, 
Interacción educativa y aprendizaje escolar: la interacción entre alumnos. En C.Coll, J. Palacios 
y A. Marchesi (Eds.), Desarrollo psicológico y educación. II. Psicología de la educación escolar. 
Madrid: Alianza
13http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0331109-134502/mocu1de1.pdf   
Casanova, Uribe,  M.O. 2008. Aprendizaje Cooperativo en un Contexto Virtual Universitario de 
Comunicación Asincrónica: Un estudio sobre el proceso de interacción entre iguales a través 
del análisis del discurso. UAB. 
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Criterios Tipos de grupos cooperativos virtuales 

Criterio 1:
Según la duración

1. Grupos cooperativos de larga duración 

2. Grupos cooperativos para una tarea delimitada 

3. Grupos informales de corta duración 

Criterio 2:
Según el número de 
participantes

1. Todo el grupo clase 

2. Una parte importante del grupo-clase virtual 

3. Pequeños grupos (de 3 a 6 miembros) 

4. Parejas 

Criterio 3: 
Según la distribución 
de roles de los 
estudiantes

1. Estrella (de 4 a 6 
miembros) 

Los estudiantes se reparten diferentes materiales 
que contienen cada uno una parte de información 
necesaria para poder realizar la tarea. 

2. Tutoría entre 
iguales (parejas) 

Un estudiante realiza la tarea bajo la supervisión 
(autorización) de otro. 

3. Enseñanza 
recíproca (de 4 a 6 
miembros) 

Los estudiantes se reparten la responsabilidad de 
llevar a cabo una parte de una tarea compleja y 
únicamente con la participación de todos la tarea 
se lleva a cabo en toda su complejidad. 

4. Role Playing 
cooperativo 

Los estudiantes se reparten los diferentes puntos 
de vista bajo los cuales se puede percibir un 
determinado aspecto complejo de la realidad 
social. 

Figura 1. Tipus d’agrupaments cooperatius en entorns virtuals segons Casanova, M.
Com es pot veure l’autora parteix de criteris diferents per agrupar l’alumnat.

Segons González, C.S,200614. la modalitat d’eines escollides per fer el treball virtual, 

marquen la mida del grup. Quan les eines TIC que s’utilitzen són sincròniques, per 

exemple xats o videoconferències, els grups han de ser, segons l’autora, entre 5 i 10 

persones, en canvi en entorns asincrònics poden ser de moltes més persones. Guitert, 

M15.  aconsella  un màxim de 5 o 6 persones atès que els grups massa nombrosos 

generen més interaccions  i  més converses alhora,  i  es fa  complicat  el  seguiment. 

També, és clar, és més difícil que es prenguin decisions o fer negociacions. 

14http://www.carlosruizbolivar.com/articulos/archivos/03Tutorizaci%C3%B3n%20y%20evaluaci  
%C3%B3n%20en%20elearning.pdf. Carina S. González Gonzále,z  Tutorización, evaluación y 
aprendizaje colaborativo en el  aula virtual:  un enfoque práctico .Universidad de La Laguna. 
Comunicación presentada en MoodleMoot, 2006.
 
15 http://www.uoc.edu/in3/dt/20299/ Guitert, M. Et al.2003. El procés de treball i d'aprenentatge 
en equip en un entorn virtual a partir de l'anàlisi d'experiències de la UOC.
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D.-Les característiques de les tasques a realitzar

Les activitats han d’estar dissenyades en concordança amb l’eina TIC que s’utilitzarà, 

com hem vist, però també s’ha d’escollir segons l’objectiu que es pretengui. Així quan 

el treball  a més de virtual és cooperatiu, l’eina ha de facilitar la interacció. Per a la 

majoria d’autors la interdependència és la que garanteix que el treball sigui cooperatiu. 

Casanova, M, però, afegeix alguns matisos: “ en una tarea de grupo los participantes 

son interdependientes, cada uno debe obtener o intercambiar algún tipo de recurso y  

todos deben aportar a la resolución de la tarea. Las tareas que se proponen a un  

grupo cooperativo no deben ser tareas que puedan ser resueltas individualmente o por 

una parte  de los  miembros  del  grupo”.  Per  nosaltres,  la  implementació  d’activitats 

autèntiques, amb pautes i objectius ben definits, i que garanteixin la interacció entre 

l’alumnat, creiem que produiran un aprenentatge cooperatiu de qualitat. 

E. El rol del professorat

Molts autors han analitzat el rol del professorat- tutor en entorns virtuals, sobretot en 

l’àmbit de l’ensenyament a distància, on la trobada de l’alumnat amb el tutor es virtual. 

El professorat dóna instruccions i acompanya l’aprenentatge dels estudiants en aquest 

entorn.

A secundària el treball  virtual és un complement del presencial, de manera que els 

alumnes poden fer consultes del seu treball virtual a l’aula. Això facilita, en determinats 

moments,  que  es  puguin  donar  petites  orientacions  sobre  les  tasques,  o  ajudar  a 

resoldre  problemes  o  conflictes  cara  a  cara.  Segons  l’experiència  realitzada  a 

secundària per Calafell,  M, 200816,  els professors implicats  “van qualificar  el rol del 

professor com d’acompanyant, d’animador, d’observador i més en segon pla “. Així el 

professor, que coordina les tasques virtuals, ha de desenvolupar un rol ben preparat 

amb antelació, si vol que els/es alumnes treguin el màxim profit d’aquesta forma de 

treball. 

El TCV comporta una definició de rols diferent al treball presencial a l’aula. Suposa una 

delegació  de  l’autoritat  que  fa  que  l’alumnat  hagi  de  treballar  d’una  manera  més 

autònoma.  En  conseqüència,  els/es  alumnes  col·laboren  entre  ells,  s’intercanvien 

materials o informació i poden realment desenvolupar moltes tasques sense dependre 

del professorat, sobretot si algun company coordina l’ activitat o bé hi ha una bona 

distribució  de càrrecs  entre  l’alumnat,  de  manera  que  estigui  previst  que  l’alumne 

16Marta Calafell Soldevila.   Treball col·laboratiu pluricultural en l’entorn virtual aplicat a  l’àrea 
de Música a l’ESO. Llicència retribuïda pel Departament d’Educació. Curs 2008-2009 .
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iniciarà el procés del treball, o iniciarà la presa de decisions, o farà recordatoris, com 

hem esmentat anteriorment.

 Però el professorat ha d’estar “present” d’una altra manera, per exemple dinamitzant 

el  treball  de  l’alumnat,  o  simplement  estar  disponible,  i  els/es  alumnes ho han de 

saber, i així facilitar la sortida a conflictes, o resoldre dubtes o donar aclariments. És de 

vital importància, segons tots els autors consultats, que el professorat fomenti l’esperit 

de col·laboració i la interacció entre l’alumnat per construir coneixement. Sense aquest 

acompanyament es perd molta eficiència en el treball.

Per  Casanova,  M17,  2008  sense  la  guia  del  professorat,  les  interaccions  són 

inadequades, però s’ha d’anar en compte, ja que les pautes excessives poden limitar 

la implicació de l’alumnat, fet que no és desitjable en un entorn on el que es pretén és 

que  es  generin  processos  d’exploració,  discussió,  i  d’elaboració  compartida,  que 

facilitaran d’altra banda l’autonomia de l’alumnat. 

D’acord  amb  Sobrino,  J.A  ,  200818 y  Llorente,M.J,200619 la  tutoria  és  un  pilar 

fonamental en la formació on-line. El professorat ha d’assessorar, resoldre problemes, 

atendre consultes, orientar, recolzar, i avaluar el procés d’aprenentatge. Per a ell la 

tutoria és un procés d’atenció permanent mentre s’està desenvolupant el treball virtual. 

Per aquests motius, parla que el professorat ha d’estar capacitat  i  mostrar algunes 

actituds com atendre amablement l’alumnat i mostrar-se cordial, trobar-se accessible i 

estimular  la  participació.  Ha  de  tenir  capacitat  d’acceptació  i  claredat  en  les 

comunicacions.  Finalment  destaca  que  totes  aquestes  característiques  es  poden 

resumir amb les tres que ha de tenir el professor/a tutor/a del treball virtual: orientador/

a, facilitador/a i dinamitzador/a.

Finalment Gros, B; Silva, J, 2006,20,  afirmen que, quan els/es alumnes treballen en 

grup, no necessàriament es comuniquen amb eficàcia, i per això el professorat ha de 

ser conscient de les tècniques que utilitzen per al diàleg i del que es vol aconseguir 

17http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0331109-134502//mocu1de1.pdf  . 
Casanova, Uribe,  M.O. 2008. Aprendizaje Cooperativo en un Contexto Virtual Universitario de 
Comunicación Asincrónica: Un estudio sobre el proceso de interacción entre iguales a través 
del análisis del discurso. UAB.  
18http://216.75.15.111/~joomlas/eduqa2008/images/ponencias/eje_tematico_4/4_27_El_Tutor_V  
irtual__Sobrino_.pdf .  Sobrino,  J.A.,  El  tutor  virtual  calidad  y  gestión  docente  y  utorial  eb 
educación a distancia. Universidad Nacional de Comahue. Argentina. 
19 http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/llorente.htm. Llorente Cejudo, María Jesús (2006). 
El tutor en E-learning: aspectos a tener en cuenta. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa. Núm. 20 / Enero 06
20  http://www.ensode.net/pdf-crack.jsf.   Gros,  B.  y Silva,  J.  Barberà,  E.,2006.  Metodologías 
para el análisis de espacios virtuales colaborativos.  RED. Revista de Educación a Distancia , 
número 16 
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d’ells/es. Per aquest motiu el rol del professor/a-tutor/a és molt important en entorns 

virtuals. 

El procés de tutorar, d’acord amb Llorente, M. 200621, ha de ser una guia i assistència 

que el professor/a ha d’aportar a l’alumnat, perquè pugui:

 integrar-se en l’entorn formatiu, tant a nivell tècnic com social.

 comprendre els continguts que es presenten en les eines TIIC

 incorporar-se socialment al grup de formació, evitant que els/es alumnes s’aïllin 

i abandonin les tasques.. 

La mateixa autora descriu exhaustivament, 5 funcions clares del professor/a-tutor/a, de 

les quals destaquem els principals aspectes que poden afectar l’aprenentatge virtual a 

secundària:

E.1 Funció Acadèmica i pedagògica

 Dissenyar les activitats virtuals

 Guiar en la comprensió dels continguts (informar, aclarir dubtes..)

 Respondre als treballs fets pels/es alumnes

 Assegurar-se que els/es alumnes estan assolint el nivell adequat

 Fer valoracions globals i individuals de les activitats realitzades. L’alumnat ha 

de participar en la valoració, per exemple fent coavaluacions i autoavaluacions.

E.2 Funció tècnica, d’assessorament sobre l’entorn virtual

 Vetllar perquè tot l’  alumnat entengui el funcionament de l’eina TIC que han 

d’utilitzar.

 Donar consells tècnics

 Gestionar els grups d’aprenentatge virtual

 Saber dirigir i participar en les comunicacions asincròniques.

 Planificar  activitats  d’aprenentatge  amb  l’eina  TIC  que  s’utilitzarà,  ja  que 

segons el tipus d’activitat podrà ser més favorable un xat, un fòrum, una wiki, o 
21Lhttp://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/llorente.htm.LLorente,M.J.2006  (El  tutor  en  E-
learning: aspectos a tener en cuenta.  Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. 
Núm. 20 / Enero 06. 
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altres.

E.3 Funció organitzativa

-  El professorat estableix el calendari del curs, els terminis de fòrums i de les 

activitats, explica les normes de funcionament dins l’entorn virtual, organitza el 

treball de grup i facilita la coordinació de l’alumnat

E.4 Funció orientadora

  Fer recomanacions, en els fòrums o a través de correu electrònic, sobre les 

tasques que s’estan fent

 Vetllar perquè el ritme de treball de l’alumnat sigui adient

 Motivar l’alumnat

 Informar a l’alumnat dels seus progressos

 Ser guia i orientador de l’alumnat

 Fer el tancament de les tasques, en les quals exposarà els aspectes que 

creu que han funcionat i els que no. D’aquesta manera, conjuntament amb 

les opinions i valoracions de l’alumnat, es podran plantejar les millores en el 

futur. 

E.5 Funció social

 Incitar  els  estudiants  perquè  participin,  perquè  ampliïn  i  desenvolupin 

arguments presentats pels companys/es

 Conduir les intervencions

 Fomentar normes de relació socials com salutacions, expressar agraïments, 

demanar disculpes, i en general el respecte per als altres, per crear un bon 

clima de treball.

21



El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia. 

F- La interdependència positiva 

Veiem com valoren diferents autors la interdependència positiva en entorns virtuals. 

Landome, E.,  200422 defineix el  treball  cooperatiu com aquell  en el  qual hi  ha una 

consciència, entre les persones d’un grup, d’estar enllaçades entre si per aconseguir 

un objectiu, a través d’una vinculació que permet que, només s’aconsegueix complir 

els objectius, si cada alumne del grup fa les seves tasques. La dependència del grup 

és  mútua  i  positiva,  ja  que  condueix  a  la  construcció  del  coneixement  i  del 

desenvolupament de l’individu. 

Johnson, D. i Johnson, R. 199923, consideren la interdependència positiva com la clau 

perquè el treball cooperatiu funcioni, ja que l’èxit de cada membre va unit a l’èxit de la 

resta de grup, i a l’inrevés. Aquesta opinió és compartida per la majoria d’autors de 

l’àmbit  pedagògic.  Per  aquest  motiu  cal  que el  professorat  proporcioni  oportunitats 

d’interacció que afavoreixin l’ajut, el recolzament i l’ànim entre els companys del grup. 

Cal dir que la interacció és un fonament de les eines web 2.0, per això tenen un interès 

tan gran per fer aprenentatge cooperatiu. 

Per Mercer24 2001,  la  comunicació és un procés natural  que no consisteix  en una 

transmissió d’informació entre les persones. Quan parlem amb algú, participem en un 

procés de col·laboració en el qual es negocien significats i es mobilitzen coneixements 

comuns. 

De manera semblant,  en el  treball  cooperatiu  virtual  cal  un procés comunicatiu  de 

construcció de significat conjunt, pel qual és imprescindible la interacció, Casanova, M, 

2008.25. Així la interdependència positiva centrada tant en els objectius, com en les 

tasques,  o  en  els  recursos  i/o  recompenses,  implica  una  alta  responsabilitat  i 

compromís de cada persona del  grup amb l’aprenentatge  personal  i  en  el  dels/es 

companys/es.  El  professor/a-tutor/a també participa  en aquest  procés incentivant  l’ 

l’esperit col·laboratiu entre l’alumnat26.

22 http://www.educacion.es/redele/revista/landone.shtml. Elena Landome, 2004.  El aprendizaje 
cooperativo  del  ELE:  propuestas  para  integrar  las  funciones  de  la  lengua  y las  destrezas 
colaborativas Università degli Studi di Milano Dip. Scienze del linguaggio e letterature straniere 
comparate
23 Johson,D,  Johnson  R,  1999.  (Citat  a  Casanova,  M.O.  2008)  Aprender  juntos  y  solos. 
Aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista. Aiques..   
24 Mercer, N. citat a Gros, B. y Silva, J. Barberà, E. (2006, Julio). Metodologías para el análisis 
de espacios virtuales colaborativos. RED. Revista de Educación a Distancia , número 16
25http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0331109-134502/mocu1de1.pdf  . 
Casanova, Uribe,  M.O. 2008. Aprendizaje Cooperativo en un Contexto Virtual Universitario de 
Comunicación Asincrónica: Un estudio sobre el proceso de interacción entre iguales a través 
del análisis del discurso. UAB.  
26http://www.uoc.edu/in3/dt/20309/20309.pdf  .   Guitert,  M.  Et  al.2003.  El  procés  de  treball  i 
d'aprenentatge en equip en un entorn virtual a partir de l'anàlisi d'experiències de la UOC.
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3.4. La construcció compartida de significats a través de la llengua.

En el present treball de llicència, ens ha interessat de manera especial com es realitza 

l’aprenentatge cooperatiu a través de la llengua, i quin potencial aporta la comunicació 

escrita, pròpia de la comunicació asincrònica, en l’aprenentatge de l’alumnat. 

Segons Casanova, M.O, 200827 “la confrontació entre esquemes de persones diferents 

durant  la  interacció  social,  es  tradueix  en  el  conflicte  socio-cognitiu  que  mobilitza 

coneixements  que  provoquen  el  progrés  intel·lectual”.  Així,  el  treball  entre  el  grup 

d’iguals, permet que cada alumne/a aporti el seu esquema mental de com organitzar-

se, o bé la seva visió personal d’un contingut, que posa a disposició de tot el grup en 

l’espai virtual, utilitzant l’escriptura per comunicar-se. Els/es companys/es, a la vegada, 

fan  la  mateixa  acció  i,  en  conseqüència,  apareixen  en  el  mateix  espai  diferents 

esquemes.  Aquest  és  el  fonament  del  conflicte  cognitiu,  que  farà  reflexionar  cada 

alumne al contrastar el seu esquema mental amb el dels companys/es. La interacció 

per discutir aquests esquemes, és molt important per modificar la idea que cadascú té 

en origen. En tot aquest procés la llengua escrita és l’eina de comunicació. Segons 

Cassany,  D,199928,  La  llengua  permet  la  confrontació  d’idees  i  esquemes mentals 

entre les persones, mobilitzant reestructuracions cognitives. D’aquesta manera és l’eix 

vertebrador del procés d’aprenentatge cooperatiu. Casanova, M., considera per aquest 

motiu  que  cal  un  bon  ús  de  la  llengua  que  permeti  la  construcció  compartida  de 

significats. Això implica utilitzar la llengua per elaborar fites, plans, idees i conceptes, 

però  també  demanar  i  oferir  explicacions,  argumentacions;  negociar,  coordinar  i 

regular  mútuament  les  aportacions,  punts  de  vista,  rols  i  la  interacció.  La  llengua 

escrita,  en  l’aprenentatge virtual  asincrònic  és una eina fonamental  perquè permet 

assolir tots aquests objectius.

D’acord amb Cassany, D.199929, escriure és un instrument que permet anar més enllà 

de la transmissió de la informació, ja que és una eina de reflexió que ha de permetre 

que  l’alumnat  pugui  desenvolupar  idees  per  escrit,  organitzar  dades,  solucionar 

problemes o fer argumentacions i reformulacions. Aquest autor planteja la necessitat 

de trencar amb l’ús transaccional de l’escriptura amb l’alumnat, passant de comunicar 

informació al  desenvolupament  d’idees per escrit,  solucionar  problemes,  o elaborar 

arguments crítics.

27http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0331109-134502/mocu1de1.pdf   
Casanova.M.O,  2008.  Aprendizaje  Cooperativo  en  un  Contexto  Virtual  Universitario  de 
Comunicación Asincrónica: Un estudio sobre el proceso de interacción entre iguales a través 
del análisis del discurso. UAB. 
28  Cassany, D. 1999. “Construir la escritura”. Barcelona. Editorial Paidós.
29 Cassany, D. 1999. “Construir la escritura”. Barcelona. Editorial Paidós   
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Per l’autor, escriure també implica que l’alumnat transformi els coneixements del que 

sap, o ha llegit o viscut, adaptant-les a la situació que se li demana. En aquest procés 

haurà d’ associar dades i relacionar conceptes que, a la vegada, generen noves idees 

que faran que es reformuli  el  text.  D’aquesta manera aquests processos impacten 

sobre el propi escrit, provocant la transformació del coneixement. Fer possible aquest 

objectiu implica processos cognitius com planificació, textualització i  revisió i  de les 

seves característiques textuals, la coherència, cohesió, adequació, correcció i variació, 

Cassany,199430 .

D’altra banda, el  mateix autor explica que  habitualment  es fa poc ús de la llengua 

escrita, en l’ambient escolar, per produir treballs de manera cooperativa, desaprofitant 

així  un  recurs  important  per  aprendre  com  és  la  comunicació  entre  l’alumnat. 

D’aquesta manera creiem que l’espai virtual pot aportar riquesa en l’aprenentatge ja 

que facilita  que els alumnes utilitzin  constantment la  llengua escrita al  voltant  d’un 

problema  que  ha  de  ser  investigat  de  manera  cooperativa,  construint-se  així  el 

coneixement a partir del treball de tot el grup.

3.5 Comparació d’alguns elements en la comunicació escrita i l’oral.

Al  comparar  la  llengua  oral  amb  l’escriptura  com  a  eines  de  construcció  de 

coneixement compartit, segons sembla la comunicació escrita té avantatges respecte 

a l’oral,  és més sistemàtica, menys exploratòria i  mes enfocada cap a l’opinió dels 

altres. A la vegada, les idees escrites es conserven i romanen a disposició per tot el 

grup  d’aprenentatge,  independentment  que  la  comunicació  s’estableixi  entre  dos 

alumnes, o entre un i molts, o molts i un, o entre molts. Alvarez,200731 afegeix a més 

com avantatges a les contribucions escrites de l'alumnat, l'establiment de cadenes i 

ramificacions  dels  missatges  escrits,  que  suposen  una  interacció  directa  entre  els 

companys/es.. 

Els escrits d’altra banda faciliten la revisió i la reflexió de les idees que s'hi exposen. 

De Wever,  et al.,  200632,  ho comparen amb la manera que un treball  escrit  pot ser 

revisat abans de ser lliurat. Finalment el text escrit pot ser llegit en silenci o en veu alta, 

pot ser revisat per altres autors, fent-se’n diferents versions . 

30 Cassany D, Luna, M. Sanz, G. 1994. “Enseñar lengua”. Barcelona. Ed. Graó. 
31 Alvarez I, 2007. (citat a la Tesi de Marly O. Casanova). Evaluación auténtica en entornos 
virtuales. Fundamentos y prácticas. Revista Electrònica CEP de  Cádiz. 
32 De Wever, B. et al, 2006 (citats a la tesi de Marlyn O. Casanova).. Content analysis schemes 
to  analyze  transcripts  of  online  asynchronous  discussion  groups;  A  review.  Computers  & 
Education, 46, 6-28. 
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En qualsevol  cas,  podem  resumir  que  el  treball  cooperatiu  asincrònic,  aporta  una 

riquesa específica quant a les competències comunicatives, i alhora complementàries 

de la comunicació oral.

Un desavantatge en la comunicació escrita és la falta de la gesticulació i entonació 

propis de la comunicació presencial que, segons alguns autors, arriba a representar un 

70% del  conjunt  de la  comunicació oral.  Per a compensar la  deficiència es poden 

utilitzar emoticons, símbols d'ús molt habitual en els adolescents, que ajuden a deixar 

clar el sentiment del que volen comunicar: satisfacció, tranquil·litat, desacord, tristesa, 

etc, facilitant així la comunicació. A sota n’hi ha alguns dels més habituals:.

SONRIU

:-)

RIU TRIST

:-(
SOR
PRE
SA

:-o

(-: :D )-: o-:
:-) :( :O

=D o:

:) ): COM
PLICI
TAT

;-)

(: XD D: ;)
=) ;D

Figura 2. Alguns símbols emoticons. ( http://es.wikipedia.org/wiki/Emoticono)

Altres molt coneguts són els símbols que deriven de la cara inicial somrient, en realitat 

una  de  les  més  utilitzades,,  com  hem pogut  comprovar  en  el  treball  realitzat  per 

l’alumnat en el present treball.

 

Figura 3. Emoticons (http://www.familia.cl/ciencia/emoticonos/emoticonos.htm) 
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D’acord amb alguns autors com Ehuletche, A, 200133, en les interaccions cara a cara 

els  interlocutors  no tenen les  guies  pròpies  de la  conversa oral,  el  to  de veu,  les 

aturades pròpies quan acaba una explicació, etc, tampoc hi ha el llenguatge gestual, 

gestos, moviments de cap que aproven o rebutgen, etc, que suposa més de la meitat 

de la comunicació verbal,  ni  es pot  comprovar la  reacció de l’  interlocutor/a.  de la 

conversa si és de tranquil·litat, de satisfacció o d’enuig, per exemple. 

Finalment cal destacar una altra particularitat del TCV asincrònic, important a l’hora de 

planificar les activitats. Habitualment es tracta d’una forma de treball que evoluciona 

més lentament  que el  treball  presencial.  Els/es alumnes sovint  pensen més abans 

d'escriure, i també poden fer consultes i fins i tot cercar dades abans de respondre, 

fent que tot el procés comunicatiu s’alenteixi. 

Segons  Blanchette200134,  a  partir  d’una  investigació  feta  sobre  formulació  de 

preguntes i funcionament cognitiu, comparant l’entorn on-line amb el presencial, es va 

obtenir que el nivell cognitiu en l’entorn on-line era superior, i mostrava un nivell més 

exigent des del punt de vista intel·lectual.

D’acord  amb  alguns  autors  Ehuletche,  A.,200135,  si  comparem  trets  de  les  dues 

modalitats de treball podem dir que, en les interaccions cara a cara, els interlocutors 

no tenen les guies pròpies de la conversa oral, el to de veu, les aturades pròpies quan 

acaba una explicació, etc, tampoc hi ha el llenguatge gestual, gestos, moviments de 

cap que aproven o rebutgen, etc,  que suposa més de la meitat  de la comunicació 

verbal, ni es pot comprovar la reacció de l’ interlocutor/a. 

D’altra banda, segons la mateixa autora, en la conversa escrita el context ve definit pel 

propi escrit que es va construint, a diferència de la conversa oral en què el context se 

situa fora de la llengua, fet que ajuda que sigui més àgil.

Si bé observem aquestes dificultats en la comunicació escrita, s’ha de dir que aquesta 

potencia la reflexió, i fins i tot permet que en una conversa un/a estudiant pugui fer 

consultes abans de respondre, o revisar la idea que ha escrit i com l’ha escrita i, com 

és evident, permet que molts interlocutors puguin estar comunicats alhora, si l’eina TIC 

33 http://www.mdp.edu.ar/psicologia/aprendizaje/tesis_ana.pdf.  Ehuletche  A.,  2001  .Influencia 
de  la  interacción  grupal  presencial  y  mediada  electrónicamente  en  la  toma  de  decisión. 
Fundamentos  para  el  diseño  de  propuestas  de  mediación  pedagógicas  desde  el  Enfoque 
Constructivista en entornos de Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información. 
34 Citat a la tesi de Marly O. Casanova. Blanchette, J. (2001). Questions in the online learning 
environment. Journal of Distance Education, 16(2), 37-57. 
35 http://www.mdp.edu.ar/psicologia/aprendizaje/tesis_ana.pdf Ehuletche,  A.  2001..  influencia 
de  la  interacción  grupal  presencial  y  mediada  electrónicamente  en  la  toma  de  decisión. 
Fundamentos  para  el  diseño  de  propuestas  de  mediación  pedagógicas  desde  el  Enfoque 
Constructivista en entornos de Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información. Ana 
Ma..
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ho permet, expressant-se així les idees de cada estudiant i afavorint el contrast amb 

les dels/es companys/es/..

Finalment, segons experiència feta per Olaniran B.,et al,199636, en comparar un mateix 

treball desenvolupat de manera virtual o presencial, en el primer cas les idees originals 

van ser més abundants al no haver-hi interrupcions i no ser necessari respectar el torn 

de paraula i,  a més,  va permetre l’  exposició  total  de les idees,  fet  afavorit  per la 

possibilitat de desinhibició que permet l’entorn virtual. També la presa de decisions va 

ser  més  favorable  en  l’entorn  virtual  malgrat  que  fos  més  costós  i  lent  arribar  a 

consens. L’autor aconsella combinar les dues modalitats de treball presencial i virtual 

per obtenir una eficiència més gran. 

3.6  Els  indicadors  de  treball  cooperatiu  virtual:  construcció  compartida  del 
coneixement segons Casanova, M. 200837, 2009 38

Per l’autora l’aprenentatge cooperatiu virtual “és un procés comunicatiu de construcció  

del significat conjunt que, de manera estructurada, promou la interacció entre iguals  

on-line,  al  voltant  d’un  objectiu  o  tasca  educativa  interdepenent”. El  nucli  de 

l’aprenentatge  cooperatiu  és  la  construcció  de  coneixement  conjunta  través  de 

l’activitat que ha de fer l’alumnat. Per tal que la construcció sigui possible, com ja hem 

dit anteriorment, cal un bon ús de la llengua, i gràcies a aquest ús es poden identificar 

els diferents elements presents en el treball cooperatiu virtual, 

Per valorar que un procés d’aprenentatge és vertaderament cooperatiu, s’han de donar 

tres  mecanismes  imprescindibles  en  el  llenguatge:  les  relacions  psicosocials,  la 

interdependència positiva i  la construcció de significat conjunt.  Resulta,  doncs, molt 

interessant la proposta d’indicadors que l’autora fa per analitzar el llenguatge i poder 

valorar  si  aquests  ha  estat  cooperatiu.  Alguns  dels  indicadors  fan  referència  a  la 

36 Citat en   Euletche, A. A.  Olaniran, B.; Savage, Grant, T.; Sorenson, R. (1996). Citat a la 
memòria de Tesi  de Ana N.  Euletche, 2001 .  Experimental  and Experiential Approaches to 
Teaching Face-to-Face and Computer-Mediated Group Discussion. Communication Education, 
Vol. 45, July 1996 

37http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0331109-134502/mocu1de1.pdf  
 Casanova  M.O,  2008.  Aprendizaje  Cooperativo  en  un  Contexto  Virtual  Universitario  de 
Comunicación Asincrónica: Un estudio sobre el proceso de interacción entre iguales a través 
del análisis del discurso. UAB.  
38.
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec28/articulos_n28_pdf/EdutecE_Casanova_Alvarez_Go
mez_n28.pdf Casanova,  M.O; Alvarez,  I;  Alemany,  I,  2009.  “propuesta  de indicadores para 
evaluar  i  promover  el  aprendizaje  cooperativo  en  un  debate  virtual”.  EDUTEC,  Revista 
Electrònica de Tecnologia Educativa. Núm. 28 /Marzo, 2009 
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creació del clima adient en el grup per tal d’afavorir la interdependència positiva. Altres 

permeten copsar  aquesta  interdependència  a  l'hora  de treballar  el  grup.  Finalment 

altres permetran valorar la construcció de significat.

A la taula de sota, trobem les categories i d’indicadors que l’autora ha trobat en les 

seves experiències a partir de fòrums, i que constitueixen un bon referent d’anàlisi de 

fòrums. Per cadascun hi ha una definició el seu significat, i posa exemples que ella ha 

observat en els fòrums, en grups de nivell universitari.
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Categorías Indicadores Definición Ejemplos 

Interdependencia 
positiva 

Responsabilidad 
individual 

Expresiones referidas al 
cumplimiento del 
compromiso personal 
frente a la tarea grupal 

“Les envío el desarrollo de mi 
perspectiva: …” “Esta noche 
enviaré mi aportación” 

Propuesta de 
organización/
método 

Plantea ideas para 
coordinarse mutuamente o 
maneras para llevar cabo 
la tarea conjunta. 

“Propongo una tabla resumen 
que podríamos ir 
intercambiando y añadiendo 
comentarios” 

Interpela 
responsabilidad 

Demandas al compromiso 
personal de otros 
miembros 

“Dame tu perspectiva también y 
así nos vamos integrando los 
tres” 

Pregunta de 
organización/
método 

Expresiones de duda 
sobre la organización o 
manera de llevar a cabo la 
actividad 

“¿vamos añadiendo cada uno a 
la plantilla lo que vamos 
reflexionando en el foro?” 

Aclara/
complementa 
organización 

Clarifica o completa ideas 
o propuestas para 
organizarse o realizar la 
tarea. 

“Los colores ya no harían falta, 
puesto que nuestra aportación 
será aquí en el foro” 

Construcción de 
significado 

Explica/
argumenta 

Hacer comprensible una 
idea, expresando el propio 
punto de vista, apoyado 
en razones o 
descripciones/ Intentar 
convencer fundamentando 
y aportando evidencias 

“Con respecto a la efectividad 
de las acciones de 
capacitación, creo que en el 
proyecto aulas tipo se lleva a 
cabo un proceso que consta de 
dos momentos distintos: Un 
momento de formación y otro 
de sensibilización...” 

Reformulación/
síntesis

 Reelaboración o resumen 
de ideas, contenidos o 
propuestas planteados en 
la interacción 

“Se me ocurren, después de 
leer lo que vamos exponiendo, 
una serie de factores que nos 
van a garantizar…” 

Pregunta de 
contenido/opinión 

Consulta duda o el 
parecer a otros miembros 
sobre el contenido o caso 
estudiado 

“¿Los docentes estaban 
dispuestos a asumir estos 
cambios?” “Me encantaría 
conocer su opinión…” 

Justifica 

Incorpora evidencias o 
fundamenta una idea o 
contenido con su 
experiencia 

“En mi experiencia como 
docente presencial, he 
experimentado algunas de 
estas múltiples formas…” 

Discrepa 

Manifiesta desacuerdo con 
ideas, contenidos o 
propuestas para la 
reflexión y construcción 

“Pienso que considerar la 
presencialidad circunstancial 
como debilidad, no es 
consecuente con…” 

Aclara/
complementa 
contenido 

Clarifica o completa una 
idea en relación al 
contenido 

“Me gustaría añadir a tu 
aportación la cita de Assmann 
que dice…” 

Enunciados 
metacognitivos 

Explicita aprendizaje 
obtenido en la interacción 
grupal 

“Lo más importante para mí han 
sido las aportaciones de su 
experiencia…” 

Explicita la tarea 
Enuncia la tarea para 
asegurar su 
representación compartida 

“En concreto, la pregunta que 
debemos debatir es cómo 
cambia…” 
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Categorías Indicadores Definición Exemplos 

Relaciones 
psicosociales 

Refuerza/
aprueba 

Expresa acuerdo con 
aportaciones o contenidos 
de los mensajes 

“me parece acertada tu 
propuesta de trabajo” / “Estoy 
de acuerdo con tus 
perspectivas” 

Estimula/anima 
Motiva a iniciar, continuar 
o terminar la tarea de 
aprendizaje 

“después de estos días de 
descanso, creo que hay que 
seguir adelante” “¡Animo! 
Vamos bien!” 

Agradece 
Reconocimiento y aprecio 
por las aportaciones de 
otros 

“Gracias por leer mi mensaje” 
“Gracias por el trabajo 
realizado”; 

Diálogo social 

Expresiones que 
favorecen la participación 
en la discusión, tales 
como: saludos, y humor 

“Hola a todos”, “Atentamente”; 
“Como dirían los buenos 
cocineros ja ja ja ja ja” 

Comunicación 
abierta 

Expresiones que 
favorecen la apertura en la 
comunicación: 
circunstancias personales, 
afecto y/o emociones 

“He tenido una semana de 
locura…” “Queridos…”, “Besos 
y abrazos” “Qué alegría salir de 
esa tensión!!” 

Figura 4. Indicadors en els fòrums, segons Casanova M.O, et al , 2009.

A través dels indicadors l’autora, delimita fases en el desenvolupament de les tasques 

cooperatives i virtuals, que classifica de la següent manera:

 En  una  fase  inicial, es  fan  propostes  d'organització,  essent  especialment 

freqüent el llenguatge de relacions socials entre les persones del grup-. 

 En una  segona  fase  o  d'“intercanvi”,  es  comparteixen  opinions,  informació, 

reflexió sobre les tasques a realitzar, de manera que quedin clars els objectius 

a  assolir.  Són  habituals  explicacions,  argumentacions,  justificacions, 

reformulacions i síntesis, però el llenguatge és bàsicament acumulatiu, Mercer, 

N, 200139 és a dir, que els estudiants fan aportacions, construint positivament, 

però no hi ha crítica entre ells referent a les aportacions.

 Posteriorment, es dóna una fase de negociació, on apareix un llenguatge més 

aviat exploratori,  Mercer,N.,200140,,  amb idees més crítiques, i  constructives. 

S'originen debats, amb les seves discrepàncies i justificacions, sent habituals 

també  les  explicacions,  argumentacions,  reformulacions,  preguntes  de 

contingut o opinió, aclariments i. síntesis de les diferents aportacions dels/es 

companys/es.

39 Mercer, N. 2001.  .  Palabras y mentes. Como usamos el lenguaje para pensar juntos.  Col. 
Cognición y desarrollo humano. Ed. Paidós. Barcelona.
40  Mercer, N. 2001.  Palabras y mentes. Como usamos el lenguaje para pensar juntos.  Col. 
Cognición y desarrollo humano. Ed. Paidós. Barcelona

30



El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia. 

 La darrera fase és una aplicació del coneixement construït cooperativament. 

Ella  parla  de  l’elaboració  d’un  document  final  on  es  recull  el  coneixement 

construït.  El  llenguatge en aquesta fase és bàsicament de relacions socials, 

sense necessitat d’interdependència.

En conseqüència l’autora aporta una eina de valoració del treball fet per l’alumnat, que 

permet copsar la cooperació que s’ha produït, a partir de la presència de les fases 

esmentades,  dels  indicadors proposats per  cada fase i  del  llenguatge acumulatiu  i 

exploratori esmentats . A la vegada disposem d’una eina que permet donar pautes a 

l’alumnat de com han d’utilitzar el llenguatge per aprendre cooperativament.
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4. PART EXPERIMENTAL

4.1 Experiència realitzada

L’experiència realitzada durant l’any de llicència retribuïda, ha consistit a implementar 

una activitat de manera cooperativa i virtual en dos grups d’alumnes de Biologia de 

batxillerat,  de l’Institut  Banús i  de l’Institut  Vil·la  Romana. Es tracta d’un joc de rol 

virtual  que  pretén  ampliar  el  treball  competencial  propi  de  la  matèria,  amb  altres 

competències  que  poden  aportar  el  treball  TIC,  en  el  procés  de  construir 

cooperativament  el  coneixement  en  una  plataforma  virtual  amb  eines  de  caràcter 

asincrònic.

Amb l’experiència es vol conèixer:

 Com  dissenyar  una  estructura  de  treball  cooperatiu  virtual  que  permeti  la 

construcció conjunta de coneixement.

 Com  saber  quines  actituds  i  discursos  tenen  els/es  alumnes  en  un  treball 

cooperatiu virtual.

 Com utilitzar les eines TIC per fer diferents fases del tractament d’informació.

 Quin rol té el professorat en les activitats cooperatives virtuals.

Vegem  ara  algunes  característiques  de  l’experiència  com  el  tipus  d’activitat,  la 

composició dels grups, les eines TIC utilitzades i la seva configuració.

A. Àmbit del coneixement i ubicació de l’experiència en el cicle d’aprenentatge.

Les unitats temàtiques de la Biologia contextualitzada es troben dissenyades al voltat 

d’un context, “el fil conductor”, de manera que els continguts s’integren i es relacionen 

entre si a l’interior d’un problema que es planteja en el fil conductor.

L’activitat, motiu de la present experiència,  AnnexI, se situa en el primer tema de la 

Biologia contextualitzada anomenat “Gens i salut”, a 1r de Batxillerat. Es tracta d’una 

activitat que ha hagut de ser adaptada per treballar en l’espai virtual. El fil conductor és 

una malaltia  genètica,  la  fibrosi  quística.  En aquest  cas,  i  com és habitual  en una 

metodologia  Ciència-Tecnologia-Societat  (CTS),  els  sabers  propis  de  la  biologia  al 

voltant de les malalties hereditàries es troben connectats amb els sabers tecnològics o 

de la ciència aplicada, i amb i les problemàtiques socials que comporten aquests tipus 

de malalties hereditàries. Els/es alumnes amb l’activitat cooperativa hauran de fer el 

lligam del conjunt de coneixements.
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El tema que es treballa a classe, comença situant l’alumnat en el context d’una una 

parella  de  joves,  dels  quals  la  dona  té  fibrosi  quística.  Els/es  alumnes  d’aquesta 

manera coneixen la realitat de la malaltia, i al llarg del tema van descobrint els seus 

fonaments biològics, així com algunes tècniques del món de la medicina que ajuden a 

pal·liar  alguns  efectes.  Finalment  l’alumnat  ha  de  reunir  i  interrelacionar  aquests 

sabers en el context social de la malaltia.

Per aconseguir aquesta fita, es planteja al final del tema una activitat mobilitzadora de 

coneixements, un joc de rol. Aquesta tècnica de treball és important per l’ensenyament 

recíproc, i  molt  adient per desenvolupar-la de manera virtual, segons Barkley et al, 

2007 . Els/es alumnes adopten una identitat diferent, adquirint la tasca un caire creatiu, 

que alhora beneficia els més tímids/es ja que la identitat és diferent a la pròpia, i a més 

es tracta d’un joc.

El nostre objectiu principal en el joc de rol és que els alumnes puguin construir un 

criteri sòlid a partir del coneixement compartit, a l’hora de posicionar-se per aconsellar 

una parella que volen ser pares , com la plantejada en el fil conductor. L’objectiu final 

és posar en discussió si les persones amb malalties hereditàries greus haurien de tenir 

fills/es.

Per respondre aquesta pregunta l’alumnat ha de mobilitzar els seus aprenentatges, 

però també hauran de fer cerca d’informació plantejada a través d’eines TIC. Hauran 

de decidir preguntes per fer a “persones especialistes” metge, genetistes, especialista 

en  teràpia  gènica,  defensor  dels  drets  dels  menors  i  filòsof,  que  amb  les  seves 

respostes ajudaran a crear opinió al grup, per respondre la pregunta plantejada. 

L’activitat forma part de les tasques d’aplicació al final de les unitats de la Biologia 

contextualitzada. Són importants per tancar el cicle d’aprenentatge, atès que per fer-

les  cal  revisar  i  utilitzar  el  coneixement  après.  Però  a  més,  amb el  format  virtual 

asincrònic poden ser gestionades fora de l’aula, D’aquesta manera un dels problemes 

que  sovint  ha  estat  esmentat  entre  el  grup  d’experimentadors,  la  falta  de  temps 

presencial per fer aquest tipus d’activitats d’aplicació, pot quedar resolt. 

B. L’escenari de l’experiència

Pretenem esbrinar en part,  com hem dit, que les eines web 2.0 permeten estructurar 

el treball cooperatiu de l’alumnat, i en el nostre cas el tractament de la informació.

Per  aquest  motiu hem  dissenyat  un  curs  Moodle  per  constituir  una  comunitat 

d’aprenentatge  per  a  l’alumnat  de  Biologia  de  1r  de  batxillerat  de  l’Institut  Vil·la 

Romana, i una altra per a l’alumnat de la mateixa matèria, de l’Institut Banús. Com ja 
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s’ha esmentat anteriorment, la intenció inicial va ser que tots dos centres poguessin fer 

alguna activitat conjuntament, per això estaven situats en el mateix curs. 

Únicament els dos grups han pogut interactuar en un fòrum de caire lúdic,  al que hem 

anomenat “café-relax” . En realitat la participació de l’alumnat en aquest fòrum ha estat 

molt  escassa,  però sembla que s’ha relacionat  a nivell  més personal,  amb correus 

electrònics.

 B.1. L’entorn virtual: El curs Moodle

El  curs  Moodle  creat  es  pot  visitar  a  l’adreça  http://phobos.xtec.cat/sgfprp/.  A 

continuació es mostren imatges de l’aspecte general del curs.
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 Figura5.Presentació virtual del treball en el Moodle (http://phobos.xtec.cat/sgfprp/.)

Figura 6. . Materials i recursos per fer les activitats
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Com es pot veure, inicialment hi ha una presentació breu, en la qual s’indica entre 

altres, que participen en la experiència dos grups de centres diferents. També se’ls 

informa de documents que poden trobar en el curs. De manera més específica i sota 

l’etiqueta “Materials de consulta” Annex VIII), l’alumnat ha disposat de:

 Un guió de bones preguntes, extret de l’ajut del Moodel.

 Un guió de com fer argumentacions

 Una referència  de la  llei  Orgànica  de  l’Estat  Espanyol  sobre  els  casos de 

despenalització de l’avortament per orientar el “jurista”, ja que havia d’aportar 

un nou punt de vista als coneixements de l’alumnat de biologia.

 El principis bàsics de la bioètica, per ajudar a la tasca del “filòsof”, que també 

forma part dels nous coneixements que permet treballar l’activitat..

 Un document amb adreces web on consultar diferents aspectes del treball

També es va penjar el guió de treball exhaustiu, per tal que pogués ser consultat en 

qualsevol moment de l’experiència.  Junt a aquest document n’hi  havia un altre per 

ajudar a caracteritzar els personatges del joc de rol. 

Cada Institut ha disposat d’un espai amb fòrums, blog i wiki. Com es pot veure a sota. 

Figura 7. Presentació dels espais del curs Moodle per a l’ Institut Vil·la Romana.
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Figura 8 . Presentació dels espais del curs Moodle per a l’ Institut Banús.

Els grups van treballar amb independència l’un de l’altre,  i  a més, no eren visibles 

entre ells. 

B.2 Les Eines TIC fòrums, blog, wiki, Voki.

El primer i el segon fòrum s’han utilitzat per fer els preparatius del joc de rol i obtenir el 

llistat de rols i càrrecs que cada estudiant ha de representar, i les preguntes que faran 

als personatges del Comitè bioètic, assessor de la parella. Aquestes activitats s’han 

planificat amb fòrums per tal que els alumnes tinguessin un espai de relació que els 

permetés presentar les seves propostes, interaccionar, negociar i arribar a acords de 

manera cooperativa. 

L’escenari  del  joc  de  rol  ha  estat  un  blog,  al  qual  s’hi  pot  accedir  amb l’adreça. 

http://treballfibrosiquistica.blogspot.com/.  En  ell  les  persones  del  Comitè  han 

representat  els  personatges  del  Comitè  a  través  d’una  plicació,  un  Voki.  Els 

personatges, alumnes actuant dins d’un rol, han donat resposta a les preguntes, que 

altres  companys  havien  dirigit  als  personatges.  Els  blogs  són  eines  que  faciliten 

aquesta  gestió  de  preguntes  i  respostes  ja  que  permeten  el  diàleg  a  través  dels 

“comentaris”.

Posteriorment, a partir de la informació plasmada en el blog, l’alumnat participava en 

un fòrum aportant de manera individual els seus arguments, que posteriorment havien 

de discutir, sobretot si havia desacord en els posicionaments personals. 
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A partir del coneixement compartit fins aquells moments i utilitzant un wiki, el grup ha 

redactat  un  document  cooperatiu  amb  els  principals  arguments,  i  l’han  deixat  a 

disposició del Comitè Bioètic, el qual ha modificat el document en el mateix Wiki, per 

donar-li  el caire d’informe final  orientador,  amb les pautes que han considerat  més 

importants per la parella.

 

B.3 Configuració de les eines TIC, curs Moodle, fòrums, wikis, blog en l'experiència.

A continuació s’explica la configuració de les eines TIC utilitzades en el treball(veure 

també l’AnnexVII)

El Curs Moodle. 

− En la configuració del curs es va optar per escollir un “format per temes”, ja que 

els objectius no es pensaven treballar  setmanalment.  La durada prevista se 

situava ens uns dos a tres mesos. 

− Es va escollir que els “temes ocults” es mostressin de” manera reduïda”, atès 

que no es volia que els centres participants en l’experiència poguessin veure 

com treballaven els companys/es. 

− En el fòrum de notícies es va optar per 5 informacions com a màxim. 

− La  casella  de  mostrar  qualificacions  es  va  activar,  però  no  s’ha  tingut  en 

compte  aquest  aspecte  al  llarg  de  l’experiència.  Tampoc  es  va  utilitzar  la 

possibilitat de mostrar informes de l’activitat.

− Es va triar 8Mb per la capacitat  de càrrega d’arxius, que és la màxima que 

admet un curs. No es va limitar un període per fer inscripcions, quedant obert 

per si es donava alguna alta en el grup.

− Respecte a la formació de grups, nosaltres vàrem indicar grups separats, és a 

dir que no es poguessin veure, i a casella “imposa” es va escollir “No”, que vol 

dir que en cas de grups diferents s’imposa l’agrupament seleccionat aquí per a 

totes les activitats. 

− Un altre paràmetre fa referència a qui pot entrar al curs; en el nostre cas no 

s’admetien visitants. 

− Tampoc vàrem necessitar d’una clau d’inscripció del curs ni vàrem imposar cap 

llengua
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Fòrums

Respecte als paràmetres de configuració dels fòrums es va optar per:

− Fòrum “estàndard”per a ús general,  Malgrat  que posteriorment vàrem avisar 

l'alumnat que no obrissin nous debats, per no complicar la comunicació entre el 

grup.

− Es va optar per no obligar que tothom estigués subscrit al fòrum.

− Es va activar “fer el seguiment de missatges llegits”.

− La mida màxima que admetria el fòrum per penjar arxius era 8 Mb.

− Es va establir  un límit de 8 missatges per dia i  alumne que es podien fer. I 

també,  que en el  penúltim missatge,  s'  enviés  automàticament  un missatge 

d'avís a l'alumnat..

− En tots els fòrums els grups estaven separats.

Wikis.

La configuració dels Wikis va ser molt senzilla:

− Es va seleccionar en totes l'opció de grups separats

− Es va permetre que l'alumnat pengés arxius 

− No es va inhabilitar els enllaços Camelcase

− No es va triar “posar un fitxer inicial”

Blog

Es va optar per obrir un blog a l'adreça de blogger41, perquè va semblar que s’ajustaria 

millor a les necessitats del blog que proposàvem fer . A més es va modificar la plantilla 

bàsica per fer una presentació amb pestanyes, que resulta fàcil d’utilitzar i creiem que 

més agradable42 per treballar. Es poden veure els canvis a l'Annex VII . 

Es va donar l’adreça per crear un Voki43 a l’alumnat, i la professora a classe va explicar 

com  instal·lar-lo  i  les  seves  característiques44.  L’objectiu  era  que  els/es  alumnes 

poguessin  animar  el  seu personatge,  i  permetre  que  fes  una presentació  senzilla, 

parlant, per tal que aportés més credibilitat al joc de rol 

41 https://www.blogger.com/start?hl=es. Adreça per crear un blog amb el blogger
42 http://treballfibrosiquistica.blogspot.com. Adreça en la que s’ubica el blog de l’experiència. 
43 http://www.voki.com/ Adreça per crear un Voki.
44 http://www.educacontic.es/blog/voki-personajes-que-hablan-text-speech Instruccions de com 
fer un Voki a la pàgina web d’educaconTIC.
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Figura 9. de la Presidenta dels drets dels menors en el Blog de l’Institut Vil·la Romana

B.4 Les activitats del curs 

Com hem dit el curs ha constat de 6 activitats. A continuació es resumeix en una taula 

l’objectiu de cada activitat, els productes finals que l’alumnat havia de construir, els 

recursos lliurats pel professorat, així com l’eina TIC utilitzada en cada activitat:
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Activitat Objectiu de 
l’activitat

Agrupam
ent de 

l’alumnat
Producte Recursos

lliurats
EINA
TIC

Activitat 1:
Repartiment de rols 

i càrrecs

Fer el repartiment 
de rols del joc de 

rol. Distribuir altres 
càrrecs

TCV
(Tot el 
grup-
classe 

alumnes)

Llistat 
d’alumnes amb 

els rols i 
càrrecs 

corresponents

Protocol 
general 

del treball

F
Ò
R
U
M

Activitat 2:
Elaboració de 
preguntes als 
personatges

Plantejar 
preguntes 

rellevants per 
afavorir l’obtenció 

de respostes 
significatives

TCV

Llistat de 
preguntes que 

es faran als 
personatges.

Guió de 
bones 

preguntes

F
Ò
R
U
M

Activitat 3:
Creació dels 
personatges
les preguntes

Definir el context 
professional de 

cada personatge 
del comitè bioètic.

TV
(treball 
virtual 

individual)

Fitxa de la 
caracterització 

en el blog

Guió de 
com crear 

un Voki

V
O
K
I

Activitat 4:
Cerca d’informació i 

presentació en 
forma de respostes

Obtenir informació 
significativa i 

elaborar-la per 
respondre les 

preguntes

TV
(treball 

individual)

Respostes en el 
blog

Pauta de 
treball en 

el blog

B
L
O
G

Activitat 5:
Argumentació de 

les postures i 
opinions

Aportar arguments 
i discutir-los. TCV

Recull 
d’arguments en 

el fòrum, a 
favor i en contra 

que la parella 
tingui el fill/a

Pauta per 
a fer 

argument
acions

F
Ò
R
U
M

Activitat 6:
Elaboració d’un 

document de síntesi 
dels arguments

Elaboració 
cooperativa d'un 

informe orientador 
dirigit a la parella, 

a partir dels 
principals 

arguments.

TCV
Un document 

que recull totes 
les opinions

Explicació 
de com es 

fan les 
intervenci

ons en 
una wiki

W
I
K
I

Figura 10. Activitats de l’alumnat en l’experiència

Com es pot veure, les activitats 1,2,5,i 6 són de realització cooperativa, en tant que les 

3 i 4 els alumnes treballen cadascú de manera individual per preparar el seu rol.

B.5 Participants 

Com ja s’ha dit l’experiència s’ha fet amb dos grups d’alumnes de dos centres. En els 

dos casos, el grup-classe de Biologia estava format per 11 estudiants que van ser els 

integrants del grup virtual. En el grup de l’ Institut Vil·la Romana hi havia 9 noies i 2 
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nois,  i  en el grup de l’  Institut Banús 5 noies i  6 nois.  Al llarg del treball  alguns/es 

alumnes van abandonar els estudis, concretament 1 al primer grup, i 2 en el segon

En els dos centres es segueix el projecte Biologia en context, i les professores, així 

com l’observadora, pertanyem al grup de treball del Cesire Cdec, que impulsa aquesta 

modalitat de treball. 

Hem de dir que, abans de començar l’experiència, es va fer una enquesta a l’alumnat 

en què es pretenia saber el seu coneixement previ en treballs o jocs cooperatius en 

entorns virtuals, així com l’ús del Moodle en les seves activitats acadèmiques.

B.6 El rol del professorat durant l’experiència.

En l’experiència es va optar perquè el professorat s’ocupés dels aspectes bàsics del 

treball  virtual,  com dissenyar  l’activitat  virtual,  elegir  les  eines  TIC necessàries  per 

l’aprenentatge, fer el calendari de desenvolupament de les tasques, facilitar material 

de suport  i  de consulta,  corregir  errors conceptuals  en el  desenvolupament  de les 

tasques, intervenir animant o valorant les tasques que els alumnes anaven fent, i en 

casos puntuals intervenir quan hi havia desacords que paralitzaven les tasques. 

Es  va  creure  important  que  l’alumnat  autogestionés  el  seu  treball,  amb  la 

intencionalitat  de  potenciar  l’autonomia  personal  i  del  grup  (Annex III). Per  aquest 

motiu les intervencions del professorat van ser molt limitades. . 

Els/es alumnes, però, podien contactar amb nosaltres a través de correu electrònic, i 

també des dels propis fòrums, demanant ajut o aclariments. També disposaven d’un 

fòrum per demanar ajut, anomenat fòrum SOS. Aquí podien demanar aclariments o 

ajut a qualsevol company/a o professor.

Abans que l’alumnat iniciés l’experiència, l’observadora va fer una sessió presencial a 

cada grup per explicar l’activitat i familiaritzar l’alumnat en l’espai Moodle en el qual 

treballarien posteriorment. 

4.2 Objectius generals

La  finalitat  de  la  present  recerca  és  conèixer  els  trets  fonamentals  que  han 

caracteritzat el treball cooperatiu en un entorn virtual, a partir de l’experimentació duta 

a terme durant el present any de llicència en dos centres de secundària. Es vol saber 

com ha de ser una estructura adient, en la qual els/es alumnes puguin, d’una manera 

autònoma,  realitzar  tasques  cooperatives  amb  eines  virtuals  asincròniques  com 
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fòrums,  blog,  wikis.  A  la  vegada  que  observar  com  aquestes  eines  afavoreixen 

l’aprenentatge mitjançant la interacció entre l’alumnat, material, recursos i professorat. 

El treball també pretén donar pautes del rol del professorat en l’acompanyament del 

treball virtual dels seus/es alumnes.

Com ja s’ha explicat anteriorment, a través del joc de rol virtual els/es alumnes han de 

disposar de criteris ben fonamentats per orientar una parella que vol tenir  un fill/a, 

essent ella malalta de fibrosi quística. 

Finalment, a partir de l’experiència realitzada en aquesta recerca, i d’una experiència 

similar presencial, s’indagarà en els aspectes que caracteritzen les tasques virtuals i 

les presencials. 

Així doncs, els objectius són els següents:

- 1r.  Objectiu:  Fer  una  proposta  d’estructura  de treball  cooperatiu  virtual  que 

pugui ser validada i integrada en el projecte de Biologia en context, en concret 

en les activitats de síntesi. 

- 2n Objectiu:  Proposar  les  eines  TIC que siguin  eficients  per  la  tipologia  de 

treball que es planteja.

-  3r Objectiu: Comprovar que l’activitat i la gestió de les eines TIC proposats 

tenen  un  potencial  important  per  provocar  la  interacció  entre  l’alumnat  i 

construir coneixement cooperativament

- 4t Objectiu: Comprovar que els fòrums, blogs i wiki són eines TIC de potencial 

molt  gran  per  treballar  la  competència  lingüística  en  l'aprenentatge  de  la 

Biologia contextualitzada.

- 5è  Objectiu:  Conèixer  el  funcionament  del  treball  dut  a  terme a  partir  dels 

resultats  d’indicadors  de  treball  cooperatiu  i  les  opinions  de  l’alumnat  i 

professorat experimentador.

- 6è  Objectiu:  Definir  el  rol  del  professor/a  en  aquesta  tipologia  d’activitats 

virtuals

- 7è Objectiu: Fer una proposta definitiva resultat de la validació de l’activitat i 

elaborar  documents  d’acompanyament  per  l’alumnat  i  el  professorat,  per  a 

aplicacions futures.
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4.3  Metodologia i obtenció de resultats

S’ha fet  una recerca qualitativa,  d’estudi  del  cas,  a partir  del  seguiment  del  treball 

realitzat per l’alumnat dels dos centres, amb independència l’un de l’altre.

 S’han utilitzat diferents eines web 2.0 amb les quals s’han plantejat activitats amb 

objectius específics, i la metodologia de la recerca és també diferent.

Activitat Eina TIC Objectius específic de la recerca Instrument d’anàlisi
Repartiment de rols 

i càrrecs

FÒRUM

Comprovar la creació d’un clima de 
treball idoni, la presència d’ 

interacció necessària per al repartir 
de rols i càrrecs, l’elaboració de 

preguntes, i la discussió dels 
arguments. Així mateix comprovar 
que en la interacció siguin presents 

elements de construcció de significat, 
com explicacions, reformulacions i 

altres (veure..)

- Elecció d’indicadors 
de treball cooperatiu i 

la seva aplicació .
- Enquestes a l’alumnat 

i professorat

Elaboració de 
preguntes als 
personatges

Argumentació de 
postures individuals

Creació dels 
personatges VOKI

Comprovar què és un complement 
motivador i lúdic per caracteritzar els 

personatges.

-Enquestes a l’alumnat 
i professorat

Cerca, elaboració, 
presentació 
d’informació

FÒRUMS
BLOG
WIKI

Conèixer del flux d’informació en el 
procés que va des de la creació de 
les preguntes, fins a la presentació 
d’arguments en el text cooperatiu, a 
través de les eines TIC utilitzades.

- Anàlisi del procés
- Enquestes alumnat i

professorat

Elaboració del 
document per 

orientar a la parella 
del problema

WIKI

Valorar el Wiki com eina d’elaboració 
d’un text cooperatiu plantejat en 

l’activitat

-Anàlisi del document
-Enquestes alumnat i

professorat

Figura 11.Taula amb els objectius de la recerca i instrument d’anàlisi de cada activitat

A continuació expliquem com, a partir d’aquests instruments, hem pogut conèixer els 

trets  més  rellevants  sobre  organització  i  altres  aspectes  del  TCV.  L’aplicació 

d’indicadors de treball cooperatiu basats en els treballs de Casanova, M, 2009.45 en 

l’anàlisi  del  treball  cooperatiu  dels fòrums, l’observació del flux d’informació que es 

produeix des que els/es alumnes plantegen preguntes, fins que emeten les respostes, 

presenten arguments en base a la informació que tenen, i elaboren un text orientador 

dirigit  a  la  parella  que  volen  ser  pares.  Les  enquestes  dirigides  a  l’alumnat  i  al 

professorat de l’experiència, donaran moltes pautes de com ha funcionat el treball en 

general i cada activitat en particular, amb l’eina TIC, amb la qual ha treballat.

45http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec28/articulos_n28_pdf/Edutec-  
E_Casanova_Alvarez_Gomez_n28.pdf.  Casanova  M.  et  al.  2009.  Propuesta  de  indicadores 
para evaluar y promover el aprendizaje cooperativo en un debate virtual.
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 Aplicació dels indicadors: 

En primer lloc, han revisat totes les participacions en els fòrums de tot l’alumnat dels 

dos grups. S’han analitzat els significats presents en cada missatge. Posteriorment, 

s’han categoritzat aquests significats presents en els fòrums, en forma d’indicadors. 

S’han agrupat els indicadors segons tres grans categories: les relacions psicosocials, 

la interdependència positiva entre l’alumnat i la construcció de significats cooperatius. 

La presència de tots aquests indicadors en els fòrums, així com la seva abundància, 

ens donarà una idea centrada de com s’ha produït  el  treball  cooperatiu  virtual  per 

construir coneixement.  (Annex X)

 Anàlisi del flux i tractament de la informació:

En primer lloc, a partir de les preguntes dirigides a cada persona del joc de rol, s’ha 

analitzat el coneixement inicial de l’alumnat i la demanada concreta implícita. Després 

s’ha anat observant si la informació continguda a les respostes era coherent amb la 

demanda,  de  manera  que  els/es  alumnes  la  utilitzessin  per  fer  arguments.  S’han 

analitzat totes les idees fonamentals presents en els arguments de tot el grup, i com es 

presentaven les més rellevants pel grup en el document construït cooperativament. 

Finalment  s’ha analitzat  com modificaven els arguments i  l’estructura del text  quan 

l’han ajustat com un informe orientador per a la parella problema. A partir de l’ús de la 

informació  i  de  la  seva  presentació  en  diferents  formats,  respostes,  arguments  i 

informe, es podrà valorar l’ús de les eines TIC utilitzades per fer el tractament de la 

informació en un entorn virtual. (Annex X)

 L’estructura del treball cooperatiu. 

Per descriure les fases en el treball  del joc de rol, s’analitzen els moments en què 

apareixen les fases de creació, de consolidació, de desenvolupament i de tancament 

que Guitert M, defineix com a característiques del TCV. 

 El rol del professorat.

L’observació de l’experiència tal i com s’ha produït, així com l’anàlisi dels resultats de 

les enquestes fetes a l’alumnat i professorat implicats, ha permès també recollir dades 

sobre el rol del professor/a en el TCV. .

 Actituds de l’alumnat.

També l’anàlisi dels fòrums i les valoracions de l’alumnat i professorat han informat de 

les actituds favorables de l’alumnat, compromís, constància, i respecte,  que aquest 

treball  cooperatiu ha potenciat.   (Pautes de  treball  per l’alumnat a l’Annex IV i  rol 

Annex III)
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 Aspectes generals del TCV.

A partir de les enquestes i les avaluacions i coavaluacions que l’alumnat ha realitzat, 

hem pogut saber molts aspectes de com s’ha produït el TCV, i l’adequació de les eines 

TIC per les activitats plantejades.

 Finalment reunint tots els resultats coneixem més sobre: :

- Com ha de ser l’estructura del TCV,

- La funcionalitat dels fòrums, blogs, i wiki per construir coneixement a través de 

la llengua escrita, mobilitzant i incorporant nous coneixements, en el marc de 

les activitats de síntesi de la Biologia contextualitzada. 

- L’acompanyament que ha de fer el professorat en un TCV

- Com fer una anàlisi d’un treball cooperatiu virtual, a través d’indicadors

A partir de les dades obtingudes del grup de Biologia de l’Institut Cambrils, que ha fet 

el  mateix  joc  de  rol   de  forma  presencial,  disposarem  d’indicis  per  conèixer  la 

diferència en l’aplicació del  joc de rol a l’aula, i la mateixa activitat en un entorn virtual 

asincrònic. 

Finalment,  es faran les modificacions en el  treball  proposat inicialment,  i  es farà la 

proposta  definitiva  de  com  ha  de  ser  el  treball  virtual  proposat  per  la  biologia 

contextualitzada i els documents d’acompanyament per l’alumnat i el professorat. 

4.4. Resultats, anàlisi i discussió

A. Experiència prèvia de l’alumnat en cooperar virtualment

S’ha  demanat  als  participants  de  l’experiència  dels  dos  instituts,  que  fessin  una 

enquesta (Annex IX) per ajudar-nos a conèixer l’experiència prèvia de l’alumnat de 

treballar  o  participar  en  jocs  cooperatius  on-line.  Van  respondre  l’enquesta  21 

alumnes, dels quals 9 eren de l’ Institut Vil·la Romana, i 12 de l’ Institut Banús.

Resultats

Respecte a participar en jocs cooperatius i virtuals, gairebé la meitat d’alumnes havien 

participat  en jocs virtuals en grup, manifestant majoritàriament que els resulta més 

gratificant  que jugar  sols  virtualment,  ja  que  els  permet  relacionar-se  entre  ells/es 

durant  el  desenvolupament  del  joc,  discutir  les  jugades,  i  a  més,  poden  compartir 

experiències estant cadascú a casa seva.

Destaquen  com a dificultats  la  connexió  amb Internet,  que  no sempre va  bé.  Per 

exemple, aclareixen, sovint la velocitat és lenta. Desagrada el fet que el joc és visible a 
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tothom, i el jugador se sent molt controlat. Així mateix, l’alumnat manifesta que quan hi 

ha molts jugadors, es poden generar moltes converses i es fa difícil el seu seguiment.

De l’experiència de treballar virtualment i/o en grup, un 60% d’alumnat manifesta que 

habitualment fa gestió de deures on-line. Un 85% ha participat en xats per fer treballs, i 

fins i tot un 28% diu haver-se reunit virtualment amb algun/a company/a per fer deures. 

Respecte a l’experiència de l’alumnat de treballar amb eines TIC, un 60% afirma haver 

participat en fòrums oberts en el centre, i una xifra similar sap què és un wiki, si bé 

majoritàriament no han participat  en cap.  L’eina  més utilitzada ha estat  el  blog;  la 

meitat de l’alumnat afirma haver participat en alguna ocasió en un blog.

 El Moodle és una eina coneguda per tots, ja que majoritàriament l’han utilitzada en 

algun moment,  sobretot  per descarregar recursos o activitats que el  professorat  hi 

penja També per tornar els deures, un cop fets, al professorat i, algú, diu que també li 

ha servit per penjar un power point, o per participar en un fòrum o una wiki. Cal aclarir 

que en els grups, hi ha orígens d’alumnes diferents respecte a l’escola on han cursat 

l’ESO; per això apareixen experiències també diferents. 

Respecte a les expectatives del TCV, pensen que és més divertit, que permet conèixer 

gent, i facilita el treball en grup fora de l’horari escolar, i la majoria creu que fóra molt 

estimulant treballar amb un grup d’un altre centre.

Així,  doncs,  podem concloure  que  l’alumnat  té  una  certa  experiència  a  accedir  al 

Moodle,  i  participar  en  algun  fòrum  o  blog,  i  també  és  rellevant  que  alguns  han 

participat en jocs cooperatius on-line. 

Segons aquests resultats, hem considerat que molt probablement l’alumnat podia estar 

preparat per participar en el treball virtual cooperatiu d’aquesta experiència.

B. De l’organització del TCV 

D’acord a l’organització descrita per Guitert M, 200246, el TCV ha constat de les 

següents fases:

o Creació  de  l’equip:  En  aquesta  experiència  els  equips  han  estat  el  conjunt 

d’alumnat del grup-classe de Biologia, d’onze alumnes en cada grup dels dos 

centres on s’ha fet l’experiència. La mida del grup, tot i ser gran, no es va dividir 

per poder realitzar tots els rols proposats, un total de 8. En el guió de l’activitat 

46 http://www.uoc.edu/in3/dt/20309/20309.pdf Guitert,  et  al,  2002.  El  procés  de  treball  i 
d'aprenentatge en equip en un entorn virtual a partir de l'anàlisi d'experiències de la UOC.
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es va deixar clara aquesta organització als/es estudiants,  per tant no es va 

dedicar cap activitat ni temps per a fer grups.

Com a resultat d’aquests agrupaments, podem dir que el treball ha presentat 

algunes  dificultats.  Per  exemple,  les  intervencions  en  els  fòrums  han  estat 

moltes  i  s’han  generat,  a  vegades,  més  d’una  conversa  la  qual  cosa  pot 

dificultar  el  seguiment  de  les  interaccions  i,  també,  la  presa  d’acords. 

Curiosament aquestes observacions les ha fet també l’alumnat al preguntar-los 

sobre  el  desenvolupament  de  jocs  cooperatius  on-line.  En  conseqüència 

s’aconsella,  tal  i  com  va  aconsellar  personalment  Montse  Guitert  a 

l’observadora,  agilitzar  el  treball  fent  grups de 5 o 6 persones,  malgrat  que 

s’hagi de suprimir algun rol. Per exemple, es pot fusionar el rol del Sr i de la Sra 

Filiprim, en un de sol que representaria la parella, i del científic i l’especialista 

en genètica, fer-ne un sol rol.

 

o Consolidació:  En aquesta fase l’alumnat ha començat a interactuar en el nou 

espai virtual. El grup s’ha d’organitzar, planificar, distribuir les tasques i assumir 

els  acords.  És  l’etapa  inicial  en  la  qual  els/es  alumnes  trenquen  el  gel  i 

comencen  a  conèixer  l’espai  virtual  en  què  treballaran.  En  l’experiència, 

aquesta fase ha tingut lloc bàsicament en el  fòrum de repartiment de rols i 

càrrecs. Tot i que en la resta d’activitats també hi ha aspectes de planificació i 

organització  de cada activitat,  és en el  repartiment  de rols  i  càrrecs  on es 

prenen decisions importants per a la resta de les activitats.

És en aquesta fase que l’alumnat hauria de signar una carta de compromisos, 

a mode d’una normativa de funcionament del grup enfront el treball que han de 

fer. El professor/a haurà de preveure si els/es alumnes han d’acordar entre ells/

es els compromisos, o és millor que el professorat els imposi. En tot cas tot 

apunta que és millor  fer  la  carta de manera presencial,  per  no allargar  les 

tasques  del  treball  virtual.  En  el  nostre  cas  no  es  va  preveure  fer  una 

normativa, tot  i  que en algun moment es va trobar a faltar,  quan van sorgit 

conflictes.

o Desenvolupament:  És  l’etapa  en què es realitzen les  tasques acadèmiques 

pròpiament dites. El fòrum per plantejar preguntes, el blog amb la creació de 

personatges  i  la  cerca  i  elaboració  d’informació,  així  com  el  fòrum 

d’argumentació i l’elaboració del text cooperatiu en un Wiki, són activitats que 

incloem  en  aquesta  fase.  De  tota  manera,  atesa  la  presència  de  diferents 
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activitats en aquesta mateixa fase, en cadascuna d’elles s’han pogut observar 

elements de la fase de consolidació, com per exemple l’organització de l’equip 

davant les tasques. 

o Tancament:  Segons  Guitert  M,  i  coincidint  amb  altres  autors,  és  una  fase 

fonamental a l’acabar cada activitat, ja que permet fer la valoració del treball fet 

per part  de l’alumnat  i  també pel professorat,  aprenent  així  dels  errors,  per 

corregir-los en les següents activitats. 

En el nostre cas no es va planificar el tancament per a cada activitat. Sí que es 

va fer  una sessió  final  de tancament  a l’  Institut  Vil·la  Romana,  en què de 

manera  oral  i  també  a  través  d’enquestes  exhaustives  d’autoavaluació,  de 

coavaluació i d’opinió, es va fer la valoració del treball fet. Posteriorment. es 

van explicar els resultats de les enquestes. Es volia, inicialment, fer la posada 

en comú presencial  dels dos centres participants.  Malauradament no va ser 

possible  aquest  objectiu,  ja  que els  dos  centres  van treballar  a  ritmes molt 

diferents.

C. La construcció cooperativa i virtual del coneixement. L’anàlisi dels fòrums a 
través d’indicadors.

C.1 Indicadors utilitzats en l’experiència i significat

Quan es  planteja  un treball  virtual  en  grup,  és  important  que el  professorat  pugui 

valorar si el treball  ha estat realment cooperatiu, ja que agrupar alumnes no vol dir 

necessàriament que interaccionin entre ells. Com ja hem dit anteriorment, Casanova 

M, fa una proposta d’indicadors que nosaltres hem aplicat en el present treball en les 

activitats realitzades a través de fòrums. Hem fet algun petit canvi ja que, com segons 

l’autora m’ha comunicat personalment, la presència d’uns o altres indicadors depèn del 

discurs que té l’alumnat en una tasca concreta. Creiem que dels resultats d’aquesta 

anàlisi podrem tenir una idea més clara de com es produeix el treball cooperatiu, i com 

hem  de  plantejar  les  activitats  futures  en  fòrums,  per  tal  de  promoure  l’ús  dels 

indicadors més rellevants. 

Hem agrupat  els  indicadors  en tres grans categories:  les relacions  psicosocials,  la 

interdependència  positiva  i  la  construcció  de  coneixement,  seguint  les  pautes  de 

l’autora  esmentada.  A continuació  hem establert  les  subcategories  o  indicadors,  a 

partir de l’anàlisi dels missatges en els fòrums, i n’hem reconegut 21, que  es poden 

veure a la Figura 12. , amb el seu significat en aquesta experiència.
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CATEGORIES i
INDICADORS DEFINICIÓ EN EL TREBALL DE LA FQ

Relacions psicosocials (RP) Condicions per a estimular la interacció en el grup

Salutacions Ajuda a crear un diàleg social fora dels continguts

Reforça-aprova organització Reforcen les intervencions dels companys/es referents a com 
organitzar-se, “jo també faria...”

Estimula-anima Estimulen o animen els companys/es per fer les tasques, 
poden ser simples frases com “crec que ho faràs molt bé”...

Humor Ajuda a crear un diàleg social fora dels continguts, i a llimar 
moments de discrepàncies accentuades.

Agraeix Agraeix la tasca feta per un company/a, o l’atenció d’algun 
company/a. “gràcies a tu tot això està molt ordenat”..

Comunicació oberta Afavoreix un clima de confiança, Nois i noies, com va?, “no 
entenc res del que hem de fer”..

Disculpes
Les demanen quan hi ha un desacord i presenten un 

desacord, “Ho sento, però crec que seria millor que ho fes la 
Marta.”.

Expressa d’ emocions Què béeeee!! M’ha agradat molt.. També l’ús d’emoticons

Circumstàncies personals Explica situacions personals, “avui no hem podré connectar 
perquè he d’estudiar per l’examen”

Interdependència positiva (IP) Es la dependència mútua entre els companys a l’hora de fer 
les tasques

Responsabilitat individual Cada alumne/a assumeix la seva part de responsabilitat per 
fer les tasques , i ho comunica. “ja faré el resum..”

Proposta d’organització
Mostra la disposició i necessitat de l’alumnat per organitzar-

se, coordinar -se mútuament, per a fer la tasca en què han de 
participaran tots. “Voldria ser metges perquè..”

Interpel·la responsabilitat
Demanen el compliment de compromisos, que a la vegada 

mostra la dependència entre ells/es per fer el treball. “a veure 
si anem amb compte i tenim bon rotllo”...

Pregunta d’organització Pregunta destinada a clarificar com es faran les tasques “algú 
sap què hem de fer ara?

Aclareix /complementa 
organització

Aclariments sobre com treballaran “..i després ja podrem fer 
el llistat”..

Pregunta
de contingut

Suposa una demanda als/es companys/es sobre alguna 
informació relacionada amb el contingut que estan treballant. 

“però el pare és portador o no?...”
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CATEGORIES i
INDICADORS DEFINICIÓ EN EL TREBALL DE LA FQ

Construcció de significat (CS) Suposa l’elaboració conjunta de coneixements, idees, 
conceptes,

Explica/
/argumenta

Intervencions que fan comprensible una idea o contingut a 
través d’una opinió. S’han considerat en aquest ítem les 

explicacions que els/es alumnes donen davant una elecció, 
davant com actuar i també les argumentacions i justificacions 

d’una opinió

Reforça opinió del company Recolza el punt de vista d’un/a company/a referent a un 
contingut. “estic d’acord en...”

Aclareix/ aporta contingut o 
idea

L’alumne/a fa una participació en la qual aporta una idea o 
contingut nou, o aclareix algun contingut exposat 

anteriorment

Explicita tasca
En qualsevol moment del treball un aclariment o explicació de 

com s’ha de fer la tasca “explico el que hem de fer al fòrum 
SOS”..

Reformulació/ síntesi

Indiquen reelaboració, diferent redacció d’idees, continguts o 
punts de vista, també les reflexions dirigides als/es 

companys/es en les que s’aporta un canvi d’orientació. Així 
mateix les síntesis fetes a partir de les explicacions fetes per 

companys com la síntesis que fan de les seves pròpies 
exposicions. “Jo ajuntaria la pregunta 2 i 3 en una de sola”..

Discrepa Afavoreixen la reflexió i el discurs crític. Ajuden a la 
construcció conjunta. “perdona, però no hi estic d’acord..”

Figura 12. Taula d’indicadors de treball cooperatiu observats en els fòrums.

 A continuació fem un aclariment sobre com s’han valorat alguns indicadors en els 

diferents fòrums:

- Fòrum de repartiment de rols i càrrecs.

En  aquest  fòrum  cada  estudiant  ha  triat  un  dels  8  personatges  que  havia  de 

desenvolupar i també havien de triar el càrrec de secretari del fòrum. Així, el producte 

final  de  la  interacció  entre  l’alumnat,  ha  estat  el  llistat  de  rols  que  havien  de 

representar.

Els indicadors de construcció de significat en aquest fòrum fan referència sobre com 

fer l’elecció, quines explicacions i argumentacions o les reflexions que ha fet l’alumnat 

en les propostes per desenvolupar algun d’aquests rols, i com resoldre el problema 

quan dos/es alumnes volen fer el mateix rol. Afegint en el problema, que hi ha més 

alumnes que rols. Els indicadors psicosocials i els d’interdependència positiva són més 

evidents en aquest fòrum, que es pot considerar com d’inici de les tasques .

- Fòrum de preguntes pels personatges

En  el  fòrum  de  preguntes  pels  personatges,  la  cooperació  rau  en  la  capacitat 

d’elaborar conjuntament un llistat de preguntes rellevants dirigides als personatges del 
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blog.  Per  cada  participació  en  el  fòrum,  els/es  alumnes  han  d’exposar  preguntes, 

considerant les que ja han posat els/es companys/es . Les explicacions per ajuntar o 

separar  enunciats,  així  com  les  reformulacions  que  impliquen  modificació  del  seu 

significat, o l’ eliminació de preguntes mal formulades o poc rellevants, seran d’interès 

com a creació de significats a partir de la interacció. Així, doncs, el resultat final és el 

llistat de preguntes que hauran de fer als especialistes i personatges del joc de rol. 

- Fòrum d’argumentacions

En el fòrum d’argumentacions l’alumnat aprèn a argumentar i a sintetitzar els seus 

propis arguments, així com els dels/es companys/es. Cada alumne/a ha de fer la seva 

aportació en el fòrum amb els arguments que creu que són més rellevants. En una 

segona fase, en base a aquests arguments, han de discutir entre ells/es, els seus 

posicionaments.

 

C.2 Resultats 

En els dos grups en què s’ha fet el treball, el funcionament i resultats ha estat diferent . 

A l’ Institut Vil·la Romana l’alumnat del grup s’ha implicat en totes les tasques, excepte 

un  dels  alumnes  que  a  final  de  curs  abandona  els  estudis.  El  resultat  ha  estat 

favorable ja que s’ha pogut concloure la feina malgrat ser un treball força llarg. D’altra 

banda, és el centre de treball de l’observadora, i aquest fet potser ha resultat favorable 

per a la implicació de l’alumnat. 

En canvi el grup de d’Institut Banús només ha completat les dues primeres activitats, 

malgrat la insistència i l’  impuls de la seva professora. Cal dir que l’observadora va 

tenir un únic contacte presencial amb el grup, quan va presentar l’activitat, i crec que 

pot ser encertat pensar que aquesta activitat, procedent d’una professora diferent a la 

seva, podia resultar una mica forçada.  

Per fer l’anàlisi dels indicadors, s’ha fet el seguiment dels escrits que apareixen en els 

missatges  dels  fòrums,  Annex  X,  i  s’han  identificat  unitats  de  significat  en  el  seu 

interior, d’acord amb Casanova, M, 200847. S’ha de dir que s’han observat 278 unitats 

de  significat  en  total,  Annex  X,  i  que  en  alguns  moments  era  dificultós  la  seva 

classificació, perquè un mateix significat podia ser inclòs en categories diferents. Per 

exemple, quan un/a alumne/a fa una aportació en el fòrum per repartir els rols, i diu 

“m’agradaria fer de metge perquè...”, l’alumne està fent una proposta d’organització, 

47 Casanova,  M.O,  2008.  Aprendizaje  cooperativo  en  un  Contexto  Virtual  Universitario  de 
Comunicación Asincrónica: Un estudio sobre el proceso de interacción entre iguales a través  
del análisis del discurso. UAB. Memòria de Tesi doctoral.
http://www.tesisenxarxa.net/tesis_uab/available/tdx-0331109-134502/mocu1de1.pdf
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però també és un acte de responsabilitat en vers al grup, atès que fa la seva aportació. 

En tot cas, sempre a un mateix tipus d’unitat de significat se li ha assignat el mateix 

indicador. Si s’observa el nombre de missatges a la Figura 13, es comprova que a 

cada missatge s’observen diversos indicadors, amb diferent significat. Per exemple:

“Hola, (Salutacions) 

Volia preguntar:

- Quina quantitat de preguntes li farem a cada personatge- Quines triem? 

- Qui les posa en format Word? (Preguntes d’organització)

(mi presento voluntària en cas de que ningú ho vulgui fer) (Responsabilitat individual)

- Per que no quedem tots a una hora concreta i estriem les preguntes més correctes? 

(Interpel·la responsabilitat/Proposta d’organització)”

C.2.1 Participació de l’alumnat en els fòrums: 

A partir del registre en els fòrums del Moodle, el nombre de missatges per cada fòrum 

ha estat el següents:

Repartiment de rols 
i càrrecs Preguntes Opinions 

argumentades

Institut Banús 42 14 -

Institut Vil·la Romana 54 48 14

Figura 13. Taula amb els missatges enviats als fòrums 

Com es pot veure en el primer fòrum, en el qual l’alumnat ha de fer el repartiment de 

rols  i  càrrecs,  la  participació  ha estat  la  més abundant.  Els/es alumnes en aquest 

moment  inicien  el  treball  virtual,  i  han  d’establir  la  manera  de  treballar,  el  que 

justificaria aquesta abundància d’intervencions, i també l’engrescament inicial.  En el 

fòrum de preguntes, s’aprecia la davallada important de la participació en el grup de l’ 

Institut  Banús.  En canvi la diferència no es gaire gran en el  cas de l’  Institut  Vil·la 

Romana,  que manifesta aquesta  davallada  forta en el  darrer  fòrum,  el  d’  opinions 

argumentades. Aquest fet  ha limitat el debat, necessari per la construcció cooperativa 

de coneixement, i  els alumnes s’han limitat a aportat els seus arguments, això sí, amb 

explicacions  molt  elaborades  i  reflexions  individuals  que  fins  i  tot  aportaven 

reformulacions al llarg de l’explicació. S’ha de tenir en compte que aquest fòrum és 

una fase avançada del  treball  virtual,  en la  què els  alumnes ja  mostraven un cert 

cansament. 

Cal dir que, atès que un grup ha fet la totalitat del treball, i l’altre n’ha fet només la 

meitat, els resultats a partir dels quals podrem treure conclusions seran principalment 
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els de primer grup. L’altre grup, de l’ Institut Banús, servirà únicament com a contrast 

per aquells aspectes relacionats amb el fòrum de repartiment de rols i càrrecs, i el de 

bones preguntes, i d’alguns trets generals del treball. 

 

C.2.2 Presentació d’indicadors agrupats per categories en cada fòrum

a) Fòrum de Repartiment de rols i càrrecs

Fòrum  repartim ent rols i càrrecs 
Institut Vil·la Romana
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Grups de categories

Figura 14. Indicadors presents.  En el fòrum de repartiment de càrrecs

S’ha observat en aquest fòrum amb el qual s’inicia el treball virtual, que la freqüència 

de les relacions psicosocials i de la interdependència positiva són bastant semblants. 

S’ha de tenir present però, que les relacions psicosocials inclouen 9 indicadors, mentre 

que  la  interdependència  i  la  construcció  de  significats  n’inclouen  únicament  6 

cadascun.. Aquest resultat es valora com positiu quant a les relacions psicosocials són 

importants a l’ inici de les tasques virtuals, ja que l’alumnat comença a relacionar-se i a 

partir  d’aquest  fet  es  crea  un  ambient  de  confiança  necessari  per  les  tasques 

posteriors. D’altra banda, la interdependència ens mostra la bona actitud de l’alumnat 

per interactuar en l’espai virtual. Són abundants les participacions que situem en els 

indicadors  de  construcció  de  significat,  amb  els  quals  l’alumnat  explica  i  justifica 

eleccions de rols, opina sobre el que altres companys/es escullen i sobre els criteris de 

com escollir un rol. 
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b)Fòrum de Preguntes

Fòrum  preguntes 
Institut Vil·la Romana
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Figura 15. Indicadors  en el fòrum de preguntes. 

Aquest és el segon fòrum en què els/es alumnes intervenen. Ja tenen experiència de 

relacionar-se perquè ho han fet en el primer, per tant el grup està consolidat i ha hagut 

de superar  discrepàncies  i  conflictes,  a  l’hora  que ja  han obtingut  resultats  de les 

tasques cooperatives. Per tant ara les relacions psicosocials són menys abundants, ja 

no són tan necessàries, i l’alumnat en aquests fòrum elabora preguntes per dirigir els 

personatges, i també interaccionen per organitzar-se i per discutir sobre la idoneïtat 

d’algunes de les preguntes, i modificar-les si cal..

c)Fòrum d’Argumentacions

Fòrum  Argum entacions
 Institut Vil·la Romana
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Figura 16. Indicadors presents en els fòrums, agrupats per categories

Dels  tres  fòrums  aquest  és  el  que  resultat  menys  cooperatiu.  Cauen  els  valors 

d’interdependència, així com els de relacions psicosocials, i proporcionament els de 

construcció  de  significat  augmenten.  L’evolució  del  fòrum  ha  estat  de  la  següent 

manera: gairebé cada alumne/a ha exposat un ampli desplegament d’arguments sobre 
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si  la  parella  ha  de  tenir  o  no  fills/es,  i  han  estat  exposats  també,  amb  àmplies 

explicacions. Per tant aquest seria el motiu principal de la presència tan elevada de 

participacions  de construcció  de significat.  Però  en realitat  ha  faltat  discussió  dels 

arguments,  almenys  de  manera  explícita.  Tot  i  així,  s’ha  pogut  identificar  en  les 

reflexions individuals opinions o punts de vista de companys, en les que es reforçava o 

discutia de manera implícita les seves opinions però mai referint-se directament a un/a 

company/a. Així ha estat una interacció pobra, i fins i tot difícil de comptabilitzar en els 

resultats de l’anàlisi.  Aquest és un resultat interessant que ens dóna pauta de com 

guiar les argumentacions en posteriors aplicacions d’aquest o d’altres treballs similars i 

evitar així el problema. 

Un altre factor que ha limitat la discussió, és que l’alumnat ha estat d’acord, amb els 

seus arguments, que la parella tingués el fill/a.

d) Contrast de resultats amb els de Casanova, M. 2008. 

En el treball de Tesi de l’autora, i en l’anàlisi dels fòrums en els que han treballat els/es 

seus/es alumnes, el grup de relacions psicosocials constitueixen una mica més del 

50% de les intervencions, seguida per la interdependència un 28%, i la construcció de 

significat un 18%. Aquests resultats és mostren en el gràfic de sota, en el qual s’han 

agrupat les categories dels tres fòrums de l’experiència, i permet el contrast amb les 

dades de l’autora. 
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Figura 17. Indicadors presents en els fòrums  de l’experiència i  els identificats per 
Casanova, M.O,2008, en la seva memòria de  Tesi, agrupats per categories

En aquest resultats no s’hi ha inclòs la presència d’emoticons del Moodle que els/es 

nostres alumnes han utilitzat en nombroses situacions, i que constitueixen unitats de 

significat  importants,  ja  que  supleixen  explicacions  d’emocions  o  de  sentiments 

personals. En total són 12 emoticons els utilitzats i gairebé tots en el primer fòrum.

Ens  hem  plantejat  si  cada  fòrum  per  separat  s’ajustaria  al  model  obtingut  per 

Casanova,  M, i  en realitat  s’observa una diferència clara entre el  primer fòrum, de 
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repartiment de rols i càrrecs, i els altres dos. És justament en el primer fòrum on la 

similitud  de resultats  és  més gran.   En  el  tercer  fòrum ,  el  d’argumentacions,   la 

discrepància de resultats amb l’autora és més gran. Ella ha obtingut els resultats del 

seu alumnat universitari,  en el  qual  una interdependència més gran  ha afavorit  la 

construcció de significats cooperativa.   Per tant al representar els percentatges de 

cada grup d’indicadors, Figura 17,  el de construcció de significat és més baix que 

l’obtingut  en la nostra experiència,  a la vegada que la interdependència positiva és 

més gran, per tant el nostre resultat no és tan equilibrat. 

 

Els  resultats  obtinguts  són  evidents  també  donada  la  diferència  d’edat  i  de  nivell 

acadèmic dels nostres alumnes i els de Casanova, M. Justament l’alumnat universitari, 

segons mostra en el  treball de Tesi doctoral de l’autora, sap discutir millor els punts de 

vista, i reformula arguments a partir dels companys.  Per nosaltres aquest ha de ser un 

objectiu a millorar, que necessita de la pauta del professorat tutor del treball virtual.

 

C.3.3. Presentació en els fòrums d’indicadors de cada grup de categories. 

a) Indicadors per a cada fòrum

Fòrum respartiment rols i càrrecs
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Relacions psicosocials

 S’observa que les categories 
més ben representades 
corresponen a salutacions, 
estímuls cap els companys, 
comunicació oberta, i 
aprovacions de propostes. 
Aquests aspectes ajuden 
relacionar els companys. Cal 
destacar que en aquest grup hi 
ha 9 categories representades i 
que, com hem dit, la categoria 
de “expressa emocions” és en 
realitat més gran si incloem els 
emoticons que l’alumnat ha 
utilitzat. 
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Fòrum repartiment rols i càrrecs
 Institut Vil·la Romana
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Interdependència positiva

Interdependència positiva

La interdependència es mostra 
quan els alumnes fan propostes 
del rol que els agradaria fer, i els 
companys mostren el seu acord 
o no. També s’observen 
preguntes d’organització o de 
contingut, o en participacions 
que mostren la responsabilitat 
personal o la demanda de 
responsabilitat als companys. I 
també aclariments participacions 
entre ells. En aquest fòrum s’han 
produït discrepàncies a l’hora 
d’escollir rols, que han alentit el 
treball. Els alumnes en 
conseqüència han demanat 
responsabilitat als companys per 
evitar situacions desagradables i 
en canvi treballar amb bon 
ambient. 

Fòrum repartiment rols i càrrecs 
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Construcció de significat.

Els alumnes són molt prolífics en 
explicacions al llarg de totes les 
tasques, en especial quan 
expliquen el perquè trien un rol 
determinat. Sovint fan síntesis 
d’aportacions dels companys, i 
canvien l’orientació de les 
opinions, fent reformulacions, de 
vegades necessàries quan la 
forma de treballar no anava bé i 
generava discrepàncies. També 
fan aclariments de les opinions 
quan hi ha confusió, i reforcen 
copions de companys.
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Relacions psicosocials

En aquest fòrum, els alumnes 
sovint inicien els missatges de 
manera informal i també amb 
salutacions. Són presents 
missatges de recolzament, que 
animen a fer les tasques als 
companys. També s’han 
observat explicacions de 
circumstàncies personals quan 
algun alumne no pot treballar 
virtualment per algun motiu. En 
general hi ha menys abundància 
de relacions psicosocials en 
aquest fòrum, i en canvi es 
centren més en desenvolupar 
l’activitat acadèmica, fent el 
llistat cooperatiu de preguntes. 
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Interdependència positiva

Interdependència positiva

La responsabilitat individual és 
l’ítem més representat, ja que es 
demana a l’alumnat que aporti, 
de manera individual, el seu 
conjunt de preguntes. Per 
exemple són habituals 
intervencions com “proposo 
aquestes preguntes per els 
personatges”.. Al començar 
aquest fòrum els alumnes se 
senten desorientats i pregunten 
que han de fer, malgrat està 
pautat en el guió general de 
l’activitat. Es fan propostes 
d’organització respecte com 
reduir el nombre de preguntes 
als personatges.
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Construcció de significat

Coincideixen els indicadors de 
construcció de significat, amb els 
observats en l’anterior fòrum. 
Destaquen en importància el fet 
d’aportar continguts, referent a 
les preguntes que es proposa 
cada alumne i la reformulació de 
les mateixes que el grup va fent, 
que implica fusionar preguntes, 
separar preguntes, modificar el 
redactat. També s’observen 
explicacions en les propostes de 
fer canvis en les preguntes. 

Fòrum d'argumentacions
 Institut Vil·la Romana
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Relacions psicosocials

Aquest és el inici del tercer 
fòrum, i els alumnes desprès de 
molt treball fet, i també de que 
hagi passat molt temps des del 
inici, van molt dirigits a acabar 
les tasques. S’empobreix 
radicalment la diversitat de 
categories psicosocials, que 
d’altra banda no són necessàries 
donat que el grup està ja molt 
consolidat. S’observen 
missatges de aprovació de 
l’organització, i l’exposició de 
circumstàncies personals quan 
algú no pot fer les tasques La 
forma de relació entre ells de 
comunicació oberta, sense 
formalismes com les salutacions.
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Fòrum argumentacions 
Institut Vil·la Romana
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Interdependència positiva

Ha estat un fòrum amb menys 
participacions que en els 
anteriors, però cadascuna ha 
estat molt més extensa en quant 
mostrava tots els arguments que 
l’alumne creia importants. Es pot 
veure que les categories estan 
totes representades, excepte les 
“propostes d’organització”, 
possiblement perquè aquí els 
alumnes no han de donar un 
resultat conjunt, sinó que 
cadascun aporta el seu punt de 
vista. La construcció del 
document conjunt té lloc en un 
Wiki posterior al fòrum.

Fòrum argumentacions 
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Construcció significat

Els alumnes s’esforcen perquè 
siguin entesos i per tant donen 
moltes explicacions i fan molts 
aclariments dels seus 
arguments.
També sintetitzen, especialment 
quan fan llargues exposicions, 
en les quals poden haver-hi 
reformulacions al llarg de l’escrit 
d’opinions que han aparegut 
anteriorment, o de les pròpies 
que afloren al llarg de 
l’argumentació. . Consideren les 
opinions presentades 
anteriorment en el fòrum però no 
de manera evident. Malgrat 
segueixen el fil argumental del 
companys, no es genera 
discussió entre ells.

Figura 18. Indicadors observats a cada fòrum. 
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b) Indicadors en el conjunt dels tres fòrums

Figura 19. S’hi representen totes les categories per els tres fòrums del Institut Vil·la 
Romana, en aquest cas en freqüència absoluta de les unitats de significat, no en 
percentatges. 

 Es poden observar tots els indicadors que s’han pogut definir a partir dels tres fòrums. 

Destaquen  per  la  seva  abundància  les  salutacions,  la  comunicació  oberta  entre 

l’alumnat,  les  participacions  d’ànim  cap  els  companys  que  recolzen  o  mostren  la 

confiança d’algun alumne cap un company.  Els alumnes interaccionen entre sí fent 

propostes de com fer el treball.  La responsabilitat  individual  és molt  evident en les 

tasques, especialment la mostren els coordinadors de cada fòrum quan el posen en 

funcionament o fan tasques de síntesi, i també quan els alumnes fan les tasques i les 

comuniquen al fòrum, si desprès s’han d’absentar. En gran part de les participacions 

de  l’alumnat  podem  observar  el  seu  interès  en  ser  compresos  per  la  resta  de 

companys, a través de explicacions que sovint són àmplies.

Finalment  cal  dir  que,  al  llarg  del  primer  fòrum  han  aparegut  discrepàncies,  que 

malgrat  han  generat  malestar  entre  els  alumnes,  han  sabut  reconduir,  generant 
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reflexió,  reformulant  la  forma  de  treball  que  s’estava  fent,  i  interpel·lant  a  la 

responsabilitat del grup. De fet el podem valorar com un aspecte positiu en quan ha fet 

reaccionar  a  l’alumnat  de  manera  molt  positiva  i  autònoma,  fent  que  el  grup  fos 

posteriorment als incidents, respectuós, i demanat en algunes ocasions responsabilitat 

al grup per tal de treballar amb bon clima. 

c) Resultats dels indicadors en el grup de l’ Institut Vil·la Romana i en el grup de 

l’Institut Banús.

Intervencions per cada indicador de relacions psicosocials, interdependència positiva i construcció del coneixement 
fòrum de repartiments de rols i càrrecs i fòrum de preguntes
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Figura 20. Tots els indicadors identificats en l’experiència en els dos grups d’alumnes.

En  el  segon  Institut  en  el  qual  s’ha  realitzat  l’experiència,  els  resultats  han  estat 

diferents. En aquest grup, com ja s’ha explicat anteriorment, no s’ha acabat el treball 

virtual. 

En la Figura 20 podem veure que les relacions psicosocials en el grup de l’ Institut 

Banús, no s’han detectat tants indicadors com en el primer grup. Els/es alumnes s’han 

comunicat  de  manera  informal  i  oberta  al  començar  les  participacions,  evitant  les 

salutacions formals. També han mostrat circumstàncies personals que feien referència 

a dificultats de poder fer la tasques per diversos motius, com absentar-se el cap de 

setmana,  o  per  dificultats  de  connexió  a  Internet,  coincidint  amb  contrarietats 

presentades també en el  primer  grup.  Es poden veure també missatges de reforç 

d’alguna opinió d’algun/a company/a.
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Pel que fa a la interdependència positiva, les propostes d’organització també són les 

més representades, a l’igual que al primer grup, ja que així  es pauta en el guió de 

treball dels alumnes, en el qual s’indica que l’alumnat ha d’ escollir un rol, i també ha 

de presentar un grup de preguntes pels personatges del joc.

 Podem observar responsabilitat individual quan algun alumne adopta un compromís 

explícit de fer una tasca.

Coincidint amb el primer grup també aquí podem veure molta profusió d’explicacions 

davant  eleccions  i  opinions,  que  mostren  la  voluntat  de  comunicació  i  que  els/es 

companys/es entenguin el seu punt de vista. Així mateix es fan reformulacions sobre 

les tasques que estan fent, o les opinions que es van donant, contribuint d’aquesta 

manera a la construcció conjunta de significat. Es mostra també la participació activa 

en els fòrums referent a aportar idees o continguts.

Les discrepàncies apareixen de forma evident especialment en el repartiment de rols i 

càrrecs del  grup de l’  Institut  Banús.  El  fet  que els/es alumnes hagin d’escollir  un 

personatge provoca “baralles”  perquè més d’un escull  el  mateix  personatge.  Costa 

molt resoldre aquests conflictes que, a més, transcendeixen de l’espai virtual, i que 

sens  dubte  ens  han  ajudat  a  fer  un  canvi  de  proposta  de  com  fer  la  tasca  de 

repartiment de rols i càrrecs en posteriors aplicacions d’aquest treball virtual. Segons 

creiem,  el  to  disputatiu  i  l’escassetat  de  relacions  psicosocials  positives  al  fer  les 

participacions en el fòrum, han marcat, en part, el treball posterior i, possiblement, han 

generat desmotivació d’un treball  que demana insistència i engrescament per poder 

ser acabat, ja que és llarg. Hem omès les intervencions que han generat aquest mal 

clima  de  treball,  atès  que  en  els  indicadors  de  treball  cooperatiu  es  considera  la 

interdependència de caire positiu. 

Malgrat aquests antecedents del primer fòrum, en el segon els/es alumnes han pogut 

treballar  i  concloure  les  tasques,  elaborant  les  preguntes  als  personatges.  Aquest 

treball,  però, ha estat més individual que cooperatiu, tenint en compte la manca de 

discussió al voltant de la tasca.
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d) Comparatiu de resultats dels instituts participants i dels que Casanova, dóna en els 

seu treball de Tesi.

Representació dels indicadors de treball cooperatiu en els fòrums 
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Figura 21. Tots els indicadors en l’experiència i els identificats per Casanova, M.O., 

2008.

Podem observar la  distribució  d’indicadors  presents en els  fòrums.  Es mostren els 

resultats pels tres fòrums de l’ Institut Vil·la Romana, on se n’han reconegut un total de 

21, i pels dos fòrums de l’ Institut Banús, on se n’han observat 12 de diferents, dels 

qual s 3 indicadors protagonitzen la distribució.. 

Al contrastar aquests resultats amb els de Casanova M, cal dir que 18 indicadors de 

l’experiència coincideixen amb els que l’autora esmenta, resultat que es pot veure en 

el gràfic. 

Hi  ha  coincidència  de  les  tres  fonts  de  dades,  en  7  indicadors:  les  propostes 

d’organització,  la  responsabilitat  individual,  la  demanada  de  responsabilitat  als 

companys/es,  les  preguntes  d’organització,  el  reforç  d’opinions  o  aprovació 

d’organització, les explicacions, els aclariments de contingut, i la reformulació i síntesi; 

tots ells són clau perquè es produeixi el treball cooperatiu. 

Els  altres  indicadors  tenen  una  presència  variable  al  considerar  els  2  grups  de 

l’experiència  amb els  resultats  que aporta Casanova,  M.  L’  indicador  “comunicació 

oberta”, ha aparegut en l’anàlisi dels fòrums dels dos instituts, i és una forma d’ iniciar 

missatges directament sense formalismes, que també s’observa en altres moments 

dels missatges. 

Finalment,  pel  que  fa  a  les  fases  de  la  comunicació  de  l’alumnat  per  construir 

coneixement proposades per aquesta autora, cal dir que en els fòrums del grup de 
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l’Institut  Vil·la  Romana, s’ha observat en tots la fase  inicial en què l’alumnat  ha fet 

propostes d’organització, amb abundància de relacions socials.

 Així mateix, s’ha constatat en tots els fòrums, una fase d’intercanvi, en la qual hi ha 

hagut  moltes  opinions,  reflexions,  explicacions  i  reformulacions.  En  aquesta  fase 

aquestes accions es caracteritzen per produir-se d’una manera acumulativa,  sense 

gaire interacció entre l’alumnat, i així és com ho hem observat.

A continuació cal una fase de negociació, en què el llenguatge exploratori característic, 

aporta  idees  més  crítiques  i  constructives,  amb  discrepàncies,  argumentacions, 

preguntes  de  contingut,  síntesi  d’aportacions...  Aquesta  fase  l’hem  observat 

principalment en el primer i segon fòrum, i d’una manera molt més discreta en el fòrum 

d’argumentacions. 

La darrera fase implica una aplicació del coneixement construït cooperativament, en 

que s’elabora un document final de síntesi del treball. Per a nosaltres es tractaria del 

llistat de rols i càrrecs del primer fòrum i el llistat cooperatiu de preguntes del segon 

fòrum. Pel que fa al document final de les argumentacions, considerem que aquesta 

tasca s’ha completat al realitzar el text cooperatiu de síntesi d’arguments, en el wiki.

Així,  doncs,  a  partir  de  tots  aquest  resultats,  creiem  que  els  indicadors  permeten 

analitzar  i  valorar  com es  produeix  el  diàleg  entre  l’alumnat  quan treballen  en els 

fòrums virtuals. A més, donen pautes al professorat de com ha de guiar la comunicació 

entre l’alumnat, per tal d’establir un ambient idoni de treball, una bona interrelació i una 

construcció cooperativa de significats,  en definitiva una construcció de coneixement 

cooperativa,  en  les  activitats  plantejades  i  gestionades  a  través  de  fòrums.   La 

proposta per avaluar  el treball cooperatiu de l’alumnat es pot consultar als AnnexV i 

AnnexVI. 

 

D. Del tractament de la informació: la mobilització de coneixements i els nous 
aprenentatges cooperatius.

Un dels principals objectius en el treball virtual plantejat a l’alumnat ha estat, com ja 

s’ha  explicat  anteriorment,  construir  coneixement  utilitzant  fòrums,  blog  i  wiki, 

mitjançant  la  comunicació  escrita.  Però,  també hem esmentat  que l’activitat  virtual 

proposada és  una activitat  de síntesi  que pretén mobilitzar  coneixements  adquirits 

prèviament.  Així,  doncs,  ens  ha  interessat  conèixer  com  s’ha  produït  el  flux  del 

coneixement a través d’aquestes eines TIC amb les quals ha treballat  l’alumnat, de 

manera que l’estructura del treball  realitzada en l’experiència,  justifiqui  la producció 

d’aquest  flux.  Els  elements  del  flux  han  estat:  fer  preguntes  rellevants  per  ser 
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investigades, fer cerca d’informació i elaborar-la per presentar-la com a respostes a les 

preguntes,  presentar  arguments,  i  elaborar  un  text  cooperatiu  amb  els  principals 

arguments  a  partir  del  coneixement  compartit.  Una  proposta  d’avaluació  d’aquest 

treball  a partir d’indicadors competencial es pot consultar a l’ AnnexV i AnnexVI.

Vegem a continuació com s’ha utilitzat cada eina per aquest objectiu: 

D.1 Fer preguntes rellevants per a ser investigades: Fòrum de preguntes.

D’acord  amb Graesser,  et  al,  199448 “tota  pregunta  es  pot  descompondre  en  una 

informació pressuposada i en una informació objecte de la pregunta o informació que 

es demana”. La primera part indica el coneixement comú que comparteix entre qui 

pregunta i qui escolta.

En aquesta experiència les preguntes les han de fer els/les alumnes del grup, i ells/es 

mateixos/es, interpretant cadascú el rol que hagi triat, haurà de respondre les que li 

corresponguin per aquest rol. L’objectiu és que l’alumnat mobilitzi els coneixements, 

afegint noves informacions necessàries per donar un context global al coneixement de 

les malalties genètiques. 

En el joc l’alumnat fa demandes de les quals algunes donen lloc a nova informació que 

queda a disposició de tot el grup. Altres respostes simplement aporten la mobilització 

d’aprenentatges previs a l’activitat,  que han estat treballats de manera presencial  a 

l’aula, però que en l’espai virtual els hauran de situar en el nou context del joc de rol. 

A continuació, a la Figura 22 es poden veure les preguntes fetes per l’alumnat, en les 

que es desglossen els implícits o coneixement inicial i les demandes presentades als 

diferents personatges del blog. Llegint el seguit d’implícits de la taula, dóna idea dels 

aspectes més rellevants del coneixement previ de l’alumnat quan inicia el treball de 

l’experiència. Les demandes s’incorporen en un total de 41 qüestions que l’alumnat va 

plantejar en el fòrum inicialment. Desprès de la discussió sobre la idoneïtat d’algunes 

d’elles en el fòrum, el llistat final va ser reduït a 28. Posteriorment, en el blog, algunes 

preguntes  no  es  van  plantejar  a  decisió  d’una  alumna  que,  representant  un  grup 

d’estudiants/es de medicina, presentava les preguntes en el blog. Ella va considerar, 

quan se li  va demanar,  que algunes preguntes encara no tenien gaire sentit.  I  en 

realitat hem de dir que les preguntes finals van resultar ja, bastant adients i rellevants. 

Vegem ara alguns comentaris sobre les preguntes fetes.

48Graesser, A. C.; Mc Mahen, C. L.; Johson, K. (1994). Citats a la memòria de Tesi de Montse 
Roca  Tort.  Question  asking  and  answering  in  autors  (1984).  Handbook  of  Psicolinguistics. 
Academic Press 
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 L’alumnat  va  formular  qüestions  dirigides  als  protagonistes:  la  parella.  Els  va 

interessar a saber com afrontaria la parella la possibilitat de tenir el fill/a en la seva 

situació, tant pel que fa a l’ l’herència de la malaltia, com la duresa dels tractaments als 

quals s’hauria de sotmetre la mare, com també amb la possibilitat d’enfrontar-se a una 

fecundació  “in  vitro”,  i,  òbviament,  la  predisposició  als  problemes  que  poguessin 

generar-se,  en  una  situació  tan  complexa.  Aspectes  que,  en  general,  els  podem 

relacionar amb l’actitud de responsabilitat que l’alumnat creu que la parella ha de tenir, 

davant d’una situació com la plantejada.

Dins  dels  aspectes  mèdics  que  envolta  la  malaltia  de  la  dona,  va  interessar  el 

tractament  que  es  fa  en  la  fibrosi  quística,  el  perquè  de  la  necessitat  dels 

transplantaments en els malalts, l’esperança de vida de la malaltia, i la probabilitat de 

supervivència d’un nadó afectat.  També es van demanar aspectes relacionats amb 

l’embaràs, quant a les possibles complicacions per la mare i per al nadó i el moment 

de la vida d’una persona en què es manifesta la malaltia.

L’alumnat  va fer  preguntes  a  la  científica  que feien  referència  a  nous tractaments 

alternatius als  habituals,  entre ells  la  teràpia  gènica  i  la  selecció  d’embrions  sans. 

També sobre la  legalitat  de la  teràpia gènica  en el  nostre país  i  en altres països, 

preguntes  que  també  van  dirigir  al  jurista,  i  les  possibilitats  d’èxit  en  cas  d’una 

reproducció en la qual es fes selecció d’embrions. 

Respecte al jurista, filòsof i president de l’associació de drets dels menors, l’alumnat 

feia preguntes que, en general, havien d’aportar nou coneixement al grup. Es tracta 

d’informacions  noves  que  permeten  donar  una  visió  més  àmplia  i  rica  en  valors 

personals a l’aprenentatge de la Biologia, en coherència amb el propi programa de la 

Biologia contextualitzada.

Destaquen, com a demandes rellevants, els aspectes ètics en l’actitud de tenir fills/es 

quan hi ha malalties genètiques greus en els progenitors, i l’ètica de la manipulació 

dels gens, si s’opta per fer fecundació “in vitro”. Així,  els aspectes legals han estat 

considerats, ja que el grup va demanar al jurista què en diuen les lleis de l’Estat sobre 

l’avortament, la teràpia gènica i la manipulació d’embrions. Els aspectes econòmics 

van ser un punt d’interès, per exemple pel que fa a la possibilitat d’ajuts econòmics per 

part de l’administració en cas de disminucions, com en el cas de patiment de fibrosi 

quística. 

Finalment, respecte a la protecció dels drets dels menors, ha interessat saber quina 

disposició especial personal haurien de tenir els pares per tenir un fill/a en aquesta 

situació, les lleis vigents que protegeixen els fills/es que hereten malalties genètiques 
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greus, les recriminacions i opinions que els responsables de protegir els drets dels 

menors tindrien envers les parelles que volen tenir fills/es, que com la nostra tenen 

malalties genètiques.

La següent  taula  informa de les preguntes que l’alumnat  ha plantejat,  indicant  per 

cadascuna a quin personatge del joc de rol va dirigida, l’implícit i la demanda concrets. 

N. Rol Pregunta Coneixement 
implícit Demanda

1 Pares - Són conscients del temps que 
ocupa fer un tractament gènic?

La durada dels 
tractament gènics 

pot ser gran

Son 
conscients?

2 “

- En el cas que ho siguin, poden 
assolir aquesta responsabilitat 
sense repercussions massa 

grans

Pot ser dificultós 
aguantar 

tractaments gènics 
llargs

Ho 
aguantaran?

3 “
- Estan disposats a tenir el fill/a 
sabent les possibilitats que sigui 

malalt o portador? Per què?

Pot no ser acceptat 
pels pares tenir un 

fill/a malalt o 
portador

Estan 
disposats?

4 “ - Després d’ escoltar tots els 
professionals què penseu fer?

Poden fer cas o no 
als especialistes.

Després què 
fareu amb la 
seva opinió?

5 “
- Han pensat en tenir el seu fill/a 
a partir de fecundació in vitro? 

Per què?

Es pot tenir fills in 
vitro

Heu pensat 
tenir així el fill/

a?

6 “
- Com és un dia de cada dia per 

una persona afectada per la 
malaltia Senyora Filiprim?

El dia a dia d’una 
persona afectada, 

com la Sra. Filiprim, 
és diferent

Com és?

7
Metge
Capça
Lera

- Quin és el tractament que 
segueix la senyora Filiprim? De 

quina medicació consta?

Hi ha tractament per 
la Sra Filiprim Quin és?

8 “ - Si pateixes aquesta malaltia 
pots morir?

Les malalties poden 
matar (poden ser 
letals, s’entén).

La fibrosi 
quística pot 

matar?

9 “ - Hi ha possibilitats que 
l'embaràs es compliqui?

Els embarassos es 
poden complicar en 
persones malaltes

Hi ha 
possibilitats?

10 “ - Si és així, tan la mare com el 
fill/a sortirien perjudicats?

Els embarassos es 
poden complicar en 
persones malaltes

Sortiria 
perjudicada la 

mare i/o el 
fill/a?

11 “
-Per què se solen fer 

transplantaments als malalts de 
Fibrosi Quística?

Els malalts de FQ 
solen tenir 

transplantaments
Per què?
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N. Rol Pregunta Coneixement 
implícit Demanda

12 Gene-
tista

- La malaltia sempre es 
manifesta des que es neix o pot 
començar a donar-ne efectes a 

l’edat adulta?

Hi ha malalties que 
es desenvolupen en 
la vida adulta, altres 

abans.

Quan es 
manifesta la 

FQ?

13 “

- Quina és la possibilitat que el 
nadó tingui fibrosi quística? I de 

que sigui portador? I 
completament sa?

La fibrosi quística 
s’hereta

Quina 
possibilitat té 
de tenir FQ?, 

de normal?, de 
portador?

14 “ - Depèn del sexe la malaltia?
Hi ha malalties 

genètiques que van 
lligades al sexe

Es lligada al 
sexe la fibrosi 

quística?

15 “
- Quina és la possibilitat que 
sorgeixin bessons segons 

l’arbre geanològic de la família?

Els bessons són una 
característica 

genètica heretable

Hi ha alguna 
probabilitat de 

bessons a 
família?

16 “ - Pregunta anul·lada sobre 
herència dels bessons

17 “
- Quines possibilitats tindria el 

nadó si sorgís d’una fecundació 
in vitro?

Alguns nadons 
sorgeixen d’una 

fecundació in vitro

Quina pos-
sibilitat “d’èxit” 

té aquest 
sistema?

18 Teràpia
gènica

- Hi ha alguna forma que una 
persona afectada per fibrosi 

quística es curi?

A vegades hi ha 
tractaments que 

curen les persones 
afectades per 

malalties genèriques

N’hi ha 
alguna?

19 “ - Està permesa en el nostre 
país?

Els tractaments a 
vegades no són 

legals

Està permesa 
en el nostre 

país?

20 “ A quins països sí i quins no?-

Els tractaments a 
vegades estan 

permesos en un 
país i no en altres

Quin països 
son en cada 

cas?

21 “
- Quines son les conseqüències 

que pot comportar fer una 
selecció d’embrions no afectats?

La selecció 
d’embrions pot 

comportar 
conseqüències

Quines 
conseqüències 

té?

22 “
- Hi ha alternatives als 

transplantaments de cor i 
pulmó?

Es fa 
transplantament de 

cor i pulmons

Hi ha 
alternatives?

23 “
- Son legals les alternatives de 

transplantament de cor i 
pulmons?

Les alternatives 
poden ser il·legals Són legals?

24 “

- Quina seria la probabilitat de 
succés en el cas que es 
manipulés genèticament 

l’embrió?

A vegades la 
selecció d’embrions 

no funciona.

Quina és la 
probabilitat 

d’èxit?
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N. Rol Pregunta Coneixement 
implícit Demanda

25 Filòsof -És ètic tenir un fill/a sabent que 
pot patir el mateix que tu?

Tenir un fill/a amb la 
mateixa malaltia 

genètica que tu pot 
ser no ètic

És ètic?

26 “

- En cas de que no fos ètic tenir 
el fill/a no seria menys ètic no 

donar-li l’ oportunitat de saber i 
poder veure la vida tot i el que 
hagi de lluitar per la malaltia 

sense saber si la podrà vèncer o 
no?

Malgrat no ser ètic 
tenir un fill/a amb la 

mateixa malaltia 
genètica que el 

progenitor pot no ser 
ètic no donar 

l’oportunitat de viure

És més ètic 
tenir el fill/a 
que no tenir-

lo?

27 “
- És èticament correcte 

modificar els gens del teu fill/a 
per tal que no pateixi la 

malaltia?

Els gens es poden 
modificar per evitar 

la malaltia
És ètic?

28 “
- És moral tan sols preguntar-se 

si es moral salvar la vida d’un 
altre ésser amb la teràpia 

gènica?

Preguntar-se si 
salvar la vida d’un 
ésser amb teràpia 
gènica pot no ser 

moral

Es moral 
preguntar-

s’ho?

29 “

- Creu que la malaltia que pot 
tenir el fill/a seria una trava en la 

seva socialització i podria 
ocasionar-li algun problema en 

la seva relació amb la resta 
d’infants?

La malaltia del 
nen/aamb FQ podria 
ser un problema per 

la socialització, o 
amb la relació amb 

companys

Creu que ho 
pot ser?

 30
Drets 
dels

menors

- Quines lleis existeixen envers 
els menors que se’ls diagnostica 
fibrosi quística abans de néixer?

Hi ha lleis que 
protegeixen als 
menors malalts 
abans de néixer

Quines són?

31 “
- Quines serien les possibles 

recriminacions, a l’hora de parlar 
dels drets dels menors, al dur a 

terme un tractament gènic?

Poden haver-hi 
recriminacions 

respecte als drets 
dels menors al fer 

un tractament gènic

Quines són?

32 “
- Quina és la opinió objectiva, 

com a professionals, que li 
donarien als pares?

Poden donar una 
opinió objectiva als 

pares
Quina?

33 “

- Hi ha algun tipus de condicions 
específiques que els pares 

malalts han de seguir per poder 
tenir a un nen/a en aquest estat 

(solvència financera, 
recursos...)?

Els pares poden 
tenir alguns 

condicionants per 
tenir fills/es en 

aquesta situació

N’hi ha algun 
tipus?
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N. Rol Pregunta Coneixement 
implícit Demanda

34 Jurista
- Quines lleis existeixen en el 

nostre país sobre la possibilitat 
d’avortar

Hi ha lleis sobre 
l’avortament

Quines lleis hi 
ha a Espanya?

35 “
- Hi ha algun tipus d'ajudes per 
part de l'Estat per aquells pares 

que tenen un fill/a malalt?

A vegades l’Estat 
dóna ajuts en 

situacions especials, 
podria haver-n’hi per 

un fill/a malalt/a

Hi ha ajuts?

36 “
- Quines lleis defensen o 
deneguen l’ús d’embrions 

modificats?

Hi ha lleis que 
defensen o 

deneguen l’ús 
d’embrions 
modificats.

Quines són?

37 “ - I la manipulació de cèl·lules?

Hi ha lleis que 
defensen o 
deneguen la 

manipulació de 
cèl·lules

Quines són?

38 “
- Com es regulen les lleis a 

Espanya de la selecció i 
manipulació d’embrions?

Hi ha regulació per 
lleis de la 

manipulació 
d’embrions a 

Espanya

Quines són?

39 “
- Quins arguments poden 

conduir al permís de fer un 
tractament gènic?

Depenent dels 
arguments pot 

haver-hi permís per 
fer un tractament 

gènic.

Quins 
arguments 

són?

40

Visi-
tants 
del 

blog

- Creieu que sabeu suficient 
sobre la fibrosi quística com 

entendre’n les conseqüències 
totals?

Per entendre les 
conseqüències de la 

FQ s’ha de tenir 
molts coneixements

Teniu prous 
coneixements?

41 “
- Com veieu les decisions que 
estan prenent els Srs. Filiprim? 
Creieu que haurien de tenir el 

fill/a?

Els Srs Filiprim 
poden decidir tenir o 

no el fill/a

Què creieu 
vosaltres?

Figura 22. Preguntes presentades al fòrum, en les que es pot observar el coneixement 
implícit o previ i la demanda.
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D.2 Responent  a les demandes:  La gestió de la informació en el  Blog del  Comitè 

bioètic.

El blog està organitzat en forma de pestanyes, de manera que s’ha modificat la 

plantilla normal per tal que resulti més atractiva i creïble pel joc que s’hi desenvolupa.

Figura 23. Aspecte del blog amb les pestanyes per cada rol.

Cada personatge té una pestanya que dóna entrada a la seva presentació que, amb 

l’ajut d’un text i un Voki, explica algunes dades personals i professionals principals. En 

el mateix lloc es gestionen les preguntes que el grup d’alumnes ha preparar en el 

fòrum de preguntes, i les seves respostes .

L’alumnat  ha  fet  la  gestió  de  preguntes  en  el  blog  de  manera  lliura,  i  certament 

creativa, ja que una alumna ha creat una figura nova, la d’un grup d’estudiants de 

medicina que visiten el blog i fan les preguntes als personatges.

Després de fer la cerca i l’elaboració de la informació, els personatges responen les 

qüestions Les preguntes amb les respostes es poden veure a l’Annex XI

A continuació es poden veure els coneixements que han treballat l’alumnat a través de 

les respostes,  els quals  classifiquem per àmbits de caire personal,  mèdic,  biològic, 

l’ètica i els valors i les lleis. 
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Pregunta
Coneixements que han 
mobilitzat, o han adquirit els 
estudiants al respondre

Àmbit

Són conscients del temps que ocupa 
fer un tractament gènic?

- No han respost a aquesta 
pregunta.

PERSONAL

- Estan disposats a tenir el fill/a 
sabent les possibilitats que sigui 
malalt/a o portador/a? Per què?

-Per decidir tenir el fill/a és 
important saber el tipus 
d’herència, la qual s’explica en el 
blog..

- En el cas que ho siguin, poden 
assolir aquesta responsabilitat sense 
repercussions massa grans

- Cal disposar de temps, diners, i 
seguir tractaments mèdics adients 
per tenir aquest fill/a

- Han pensat a tenir el seu fill/a a 
partir de fecundació in vitro? Per 
què?

- Cal pensar en la fecundació in 
vitro, com mesura per evitar la 
malaltia en el fill./a

- La malaltia sempre es manifesta 
des que es neix o pot començar a 
donar-ne efectes a l'edat adulta?

- La protagonista quan era nena 
tenia més problemes de salut que 
en la vida adulta. Per tant hi ha 
patiment en els infants malats.

- Creu que la malaltia que pot tenir el 
fill/a seria una trava en la seva 
socialització i podria ocasionar-li 
algun problema en la seva relació 
amb la resta de nens/es?

- La malaltia també pot suposar 
força impediments en la vida 
normal, com anar a l’escola, o 
tenir temps pels amics/gues

- Hi ha algun tipus de condicions 
específiques que els pares malalts 
han de seguir per poder tenir un nen/
a en aquest estat (solvència 
financera, recursos...)?

- Tenir un fill/a en aquestes 
circumstàncies requereix que els 
pares estiguin preparats a tots 
nivells.

- Quina és la opinió objectiva, com a 
professionals, que donarien als 
pares?

- Es una responsabilitat, pels 
pares, molt gran aquest 
naixement.

- Quines lleis existeixen envers als 
menors que se’ls diagnostica fibrosi 
quística abans de néixer?

- El protocol de detecció de la FQ 
en el fetus és important per evitar 
la malaltia.

MÈDIC

- Com és un dia de cada dia per una 
persona afectada per la malaltia 
Senyora Filiprim?

- Dependència de la medicació 
dels malalts malgrat aparent 
normalitat

- Quin és el tractament que segueix 
la senyora Filiprim? De quina 
medicació consta?

- La FQ afecta diferents parts de 
cos, i cadascuna rep tractaments 
diferents.
-Fisioteràpia respiratòria per 
eliminar el moc de les vies 
respiratòries.
- Suplement d’enzims pancreàtics 
per la digestió.
- Complements alimentaris com 
begudes isotòniques.

- Si pateixes aquesta malaltia pots 
morir?

- La FQ és una malaltia que 
escurça la vida, per tant letal.

74



El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia. 

Pregunta
Coneixements que han 
mobilitzat, o han adquirit els 
estudiants al respondre

Àmbit

- Si és així, tant la mare com el fill/a 
sortirien perjudicats?

- Una dona amb la malaltia té una 
probabilitat més alta d’avortament. 
Per tant pot ser interessant tenir el 
fill/a per altres sistemes, com la 
fecundació in vitro i selecció 
d’embrions.

-Per què se solen fer 
transplantaments als malalts de 
Fibrosi Quística?

- Pulmons, pàncrees sobretot i 
fetge i cor poden resultar 
perjudicats per la FQ.

-Hi ha alternatives als 
transplantaments de cor i pulmó?

- La degradació dels pulmons és 
inevitable

- Quina és la possibilitat que el nadó 
tingui fibrosi quística? I que en sigui 
portador/a? I completament sa?

- Herència de la fibrosi quística, 
probabilitat de fills/es sans/es, 
portadors/es i malalts/es

BIOLÒGIC

- Depèn del sexe la FQ? - L’herència és independent dels 
cromosomes sexuals.

- Quines possibilitats tindria el nadó si 
sorgís d’una fecundació in vitro?

- De la selecció i per fecundació in 
vitro pot néixer un nen/a sa/na

- Hi ha alguna forma que una 
persona afectada per fibrosi quística 
es curi?

- Necessitat de conèixer el gen 
implicat en la malaltia per poder 
aplicar una teràpia gènica que curi 
un/a malalt/a.

- Quines són les conseqüències que 
pot comportar fer una selecció 
d’embrions no afectats?

- Fases en el procés de selecció 
d’embrions fins a l’ implantament, i 
mesures per evitar els 
embarassos múltiples

- Quina seria la probabilitat de succés 
en el cas que es manipulés 
genèticament l’embrió?

- De la selecció d’un embrió sa 
naixerà un nen/a sense FQ, per 
tant s’evita el problema.

-És ètic tenir un fill/a sabent que pot 
patir el mateix que tu? - Diferencien entre ètica i moral.

ÈTICA I ELS 
VALORS

- És èticament correcte modificar els 
gens del teu fill/a per tal que no 
pateixi la malaltia?

- Malgrat el potencial per corregir 
alteracions genètiques, la 
manipulació de gens, com a 
tècnica, pot no ser acceptable per 
la societat per qüestions 
religioses, conviccions en general. 
No se sap si pot fer danys als 
éssers vius

- És moral tan sols preguntar-se si és 
moral salvar la vida d’un altre ésser 
amb la teràpia gènica?

-És totalment admissible la teràpia 
gènica ja que permet el naixement 
d’un/a nen/a sa/na.

- Quines lleis existeixen en el nostre 
país sobre la possibilitat d’avortar

- És dóna a conèixer la llei 
existent sobre l’avortament

LEGISLACIÓ

- Hi ha algun tipus d'ajudes per part 
de l'Estat per aquells pares que tenen 
un fill/a malalt/a?

- L’Estat dóna subvencions per 
persones disminuïdes, segons el 
grau de disminució.
- S’informa de les institucions 
implicades en les subvencions.
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Pregunta
Coneixements que han 
mobilitzat, o han adquirit els 
estudiants al respondre

Àmbit

- Quines lleis defensen o deneguen 
l’ús d’embrions modificats?

- És dóna a conèixer les lleis 
existents sobre ús dels embrions, i 
sobre quan es pot recórrer a 
reproducció assistida,

- Com es regulen les lleis a Espanya 
de la selecció i manipulació 
d’embrions?

- S’informa de la llei anterior de la 
regulació a Espanya.

Figura 24. Coneixements que l’alumnat aporta en les respostes agrupades per àmbits.

Tota la informació que de manera personal ha aportat cada alumne/a, queda escrita i 

passa a disposició de tot el grup, permetent així que tots els components la coneguin. 

Posteriorment hauran d’opinar i posicionar-se individualment, al voltant del problema 

plantejat, ordenant la informació, les idees presents i les reflexions que comportin per 

cadascú,  el  qual  finalment  plasmarà  en  forma  d’arguments,  un  nou  marc  per 

comunicar coneixement a partir de la llengua escrita. 

D.3 A favor o en contra que les parelles amb malalties genètiques greus puguin tenir 

fills/es?. Presentació d’arguments en el Fòrum d’argumentacions”
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Figura 25. Principals arguments recollits a favor que la parella tingui el fill/a

L’alumnat va disposar inicialment d’una pauta, que es pot consultar a  l’Annex VIII,  per 

ajudar-los a argumentar. Com a resultat d’aquest fòrum podem dir que l’alumnat ha fet 

intervencions molt llargues, amb un desplegament gran d’arguments. La majoria de 

l’alumnat s’ha posicionat a favor que la parella tingui el fill/a, malgrat els inconvenients 

que  els  pot  comportar  aquesta  decisió.  De  tota  manera  molts/es  alumnes  han 

manifestat a més dels arguments a favor, altres en contra, però han preferit una visió 

positiva quant a donar l’oportunitat de néixer a aquest fill/a, però tenint en compte tot 

un seguit  de “requisits”  pel  que fa a la responsabilitat  de tenir  un fill/a en aquesta 

situació.  Aquesta  dinàmica  ha  estat  la  més  habitual  del  fòrum,  per  la  qual  cosa 

l’alumnat no ha fet debats al haver-hi acord entre tots ells. 

L’alumnat ha sabut plasmar amb coherència la informació cercada anteriorment per fer 

les seves argumentacions

ARGUMENTS A FAVOR DE TENIR EL FILL/A ÀMBIT

La Sra Filiprim farà tots els tractaments que facin falta

PERSONAL

Els pares han de ser conscients, a través dels especialistes, de 
tot el que pot comportar tenir un fill/a en aquestes condicions
La Sra Filiprim fa una vida relativament normal, malgrat estar 
sotmesa a medicació i haver patit un transplantament de 
pulmons.
Estan disposats a tenir un fill/a fer fecundació “in vitro” evitant 
així la malaltia, actuant en benefici del fill/a
El tractament del fill/a per experiència de la mare, serà dur, però 
els pares en són conscients

MÈDICDurant la infantesa el dia a dia és pesat, hi ha molt seguiment 
de metges, d’adult la situació és una mica diferent..

El risc d’avortament és relativament baix, d’un 22%

Es confia en l’avançament tecnològic en el futur per ajudar a 
combatre la malaltia del fill/a BIOLÒGIC I 

TECNOLÒGICEs pot fer reproducció assistida, a partir de selecció d’embrions 
que funciona en un 30 a 40% dels casos
Hi ha probabilitat del 50% que el fill/a sigui sa/na, malgrat que el 
pare en sigui portador. BIOLÒGIC

L’Estat dóna ajuts econòmics en cas de fills/es amb malalties 
d’aquestes característiques LEGISLATIU

Segons la defensora de drets dels menors la vida d’un ser 
mereix la pena malgrat que hi hagi problemes

DRETS DELS 
MENORS

Segons el filòsof és ètic tenir un fill/a en aquestes condicions, 
fins i tot havent de seleccionar embrions. ÈTICA I VALORS
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Aquí presentem un resum de les principals idees reflectides en les argumentacions, 

també agrupades per àmbits del coneixement:

ARGUMENTS EN CONTRA DE TENIR EL FILL/A ÀMBIT

La mare pot morir jove PERSONAL

L’embaràs pot tenir complicacions i avortament MÈDIC

Figura 26. Arguments en contra que la parella tingui el fill/a

Com es pot veure, els arguments principals aborden la responsabilitat i actitud dels 

pares en cas que tinguin el fill/a al·legant, per exemple, que la vida de la dona malalta 

és bastant normal malgrat tot, i també els aspectes mèdics del fill/a, que sovint milloren 

en l’edat adulta

L’altre  grup  d’arguments  dóna  importància  a  la  fecundació  “in  vitro”,  la  selecció 

d’embrions, i el previsible avançament tecnològic en el futur. També utilitzen recursos 

lligats al tipus d’herència genètica de la malaltia, que podria ajudar els pares a decidir. 

Si que s’utilitzen en canvi els aspectes econòmics, els ajuts de l’Estat a les persones 

amb disminucions o els aspectes ètics de tenir aquest fill/a.

En canvi es troben a faltar dades, com per exemple l’existència del diagnòstic prenatal 

de la Fibrosi quística a Catalunya, el qual l’alumnat havia esmentat en el blog. Tampoc 

utilitzen en els arguments aspectes de dret a l’avortament també presents en el blog, 

però ho faran en l’informe final.

L’alumnat  ha  utilitzat  i  desenvolupat  moltes  idees  que  es  troben  a  la  Figura  25  , 

mostrant així un coneixement conjunt fruit del treball cooperatiu, que han de continuar 

fent  per  la  següent  activitat:  un  text  cooperatiu  amb els  principals  arguments,  per 

“aconsellar” la família.

D.4. Escriptura d’un text cooperatiu: Informe del Comitè bioètic dirigit a la parella del 

problema, fet amb un Wiki.

L’alumnat ha construït el document amb l’ajut d’una Wiki. En la confecció del treball 

han fet 18 versions del document, de les quals cadascuna correspon a una intervenció 

d’un alumne/a, en conseqüència alguns alumnes n’han fet més d’una (Annex XII)
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Les versions es guarden i poden ser consultades en la pestanya “Historial” de la Wiki, 

en  el  Moodle,  la  qual  cosa  permet  l’avaluació  del  treball  individual,  per  part  del 

professorat.

L’elaboració  ha  estat  l’habitual  als  Wikis,  ha  començat  un  alumne  exposant  un 

argument,  i  a  continuació  un  company  ha  afegit  un  nou  argument  o  ha  modificat 

l’anterior,  per  exemple  per  ampliar-lo.  Així  successivament  van  participant  un  rere 

l’altre cada membre del grup. 

S’han  observat  també  versions  en  què  un  alumne,  de  manera  espontània,  fa 

l’estructuració del text, o de part del text, que està escrit abans de la seva intervenció. 

D’aquesta manera el  text  ha de presentar  coherència  i  una estructura endreçada i 

correcta.

Un cop s’ha acabat la redacció del text, un/a alumne/a responsable l’ha enviat a la 

bústia del Comitè bioètic, en el blog. Allà mateix s’ha proposat sintetitzar una mica el 

text i “polir-lo”, suprimint les repeticions referents a la fecundació “in vitro”, procurant 

utilitzar un llenguatge més formal ja que el document serà presentat com a informe 

final,  i  ajuntant les opinions de tot  l’alumnat per tal que el text no tingui l’aparença 

d’estar fet per diferents persones.

En la següent Figura es pot veure el text resultant de la Wiki i al costat el text revisat, 

és a dir, l’informe final. 
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Text resultant del Wiki Informe final desprès de ser revisat
“Tots els  qui  intervenim en aquest  wiki  ho fem 
perquè creiem que, després de tota la informació 
tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el  
fill/a.  Però també diem que els senyors Filiprim 
hauran  d'assumir  uns  riscos  i  unes 
conseqüències.

Tot i així cal evitar riscos innecessaris, com tenir-
lo de forma natural ja que si és així, aquest pot  
patir la malaltia.  Per aquesta raó creiem que el  
millor  és que tinguin  el  fill/a  per  Fecundació  in  
vitro. 

Encara  que  si  el  tenen  de  manera  natural  no 
tenen  gaires  probabilitats  que  surti  amb  la  
malaltia,  creiem que  és  millor  la  fecundació  in 
vitro perquè s'asseguren al 100% que no tingui la 
malaltia de la fibrosi quística. 
A més sempre que hi hagués un problema en el  
fetus  o  a la  mare  es  podria  avortar  en  tot  
moment,  és  a dir,  que els pares tenen temps i  
dret  per  decidir  tirar  endavant  o  no  amb 
l'embaràs  sempre i  quan ni  la mare ni  el  fetus 
corrin un risc.

Cal ressaltar, que en cas de tenir problemes per  
culpa de la malaltia que pateix la mare i podria  
patir el futur fill/a, sempre podran acudir  a algun 
dels  múltiples  recursos  econòmics,  humans  i  a 
associacions. 

A més a més també hem de tenir present que si  
realment els pares volen tenir aquest fil/al, faran 
el  possible per que aquest no pateixi,  i  torno  a 
repetir  que hi  ha poques possibilitats que el  fill  
surti 100% malalt.

També cal  dir  que en l'actualitat  la  ciència i  la  
tecnologia  va  millorant  contínuament,  i  arribarà 
un  punt  que  molts  d'aquests  problemes  es 
podran solucionar o almenys trobar més fàrmacs 
que pugui ajudar el nadó per si es dóna el cas 
que sí que pateix la malaltia. 

Hem d'entendre que tenir un fill/a és un fet molt 
especial, i tampoc és 100% segur que pugi sortir 
afectat, d'aquesta manera poden arriscar encara 
que  no  sigui  del  tot  ètic  i  dur-ho  el  millor 
possible”.

Benvolguts Sr. Filiprim:
El  Comitè  Bioètic,  a  partir  de  totes  les  
propostes  i  informació  aportades,  resol 
que:
els senyors Filiprim haurien de tenir el fill/
a però sempre i quan s’atenguessin a les  
conseqüències  que  aquest  acte  podria 
comportar en el futur de la vida dels futurs  
pares i la del nen/a. S'obvia el fet que els  
pares han d'estar segurs que volen tenir-
lo.
La fecundació “in vitro” és la proposta més 
adequada parlant de la manera en què la  
dona  s'hauria  de  fecundar.  És 
imprescindible  evitar  riscos  innecessaris,  
riscos  que  la  fecundació  convencional  
(natural)  podria  sens  dubte  aportar.  
Encara  que  aquests  fossin  baixos,  mai  
donarien  la  seguretat  del  100%  que  el 
primer mètode aporta. 
La  senyora  Filiprim  sempre  tindria 
l'oportunitat  d’avortar  en  cas  que  hi  
hagués algun problema que comportés un 
perill en la salut de la mare o el fill/a. La 
decisió  de  portar  l'embaràs  endavant  
sempre serà dels senyors Filiprim. 
Els pares del futur nounat podran recórrer  
a  les  institucions  pertinents  per  rebre 
ajudes  en l'àmbit  econòmic  i  sanitari  en 
cas  que  es  trobin  en  una  situació  
complexa  quant  a  recursos.  Aquestes 
ajudes  hauran  de  servir  per  poder  tenir  
cura de l’ infant en tot allò que a la seva  
salut es refereix, però els pares s'han de 
fer  càrrec  que  ells  mateixos  tenen  gran 
part  de  responsabilitat  que  el  nen/a  no 
pateixi.
Cal destacar que la tecnologia es troba en 
continu avenç i que és probable que en un 
futur  els  problemes  relacionats  amb  la  
malaltia  es  puguin  tractar  íntegrament  
amb fàrmacs i altres propostes mèdiques 
en el cas que el fill/a estigui malalt.

Figura 27. A la columna de l’esquerra hi ha el text cooperatiu fet al Wiki. A la dreta el 
text revisat i modificat per adaptar-lo a un format més proper a un informe.
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En el text inicial les opinions apareixen amb força claredat, però l’ informe final està 

més ben estructurat,  i  també ben argumentat.  Encara presenta algun problema de 

coherència quan, per exemple, al primer paràgraf anuncia que els Srs. Filiprim haurien 

d’atenir-se  a  unes  conseqüències  per  tenir  el  fill/a,  i  en  cap  paràgraf  posterior 

s’especifica que la idea que s’hi expressa sigui una de les conseqüències que s’han 

enunciat. 

Però podríem dir que el text millora amb la revisió, entre d’altres perquè se’n fa una 

introducció, en la qual s’explica que és fruit de la valoració del Comitè Bioètic, de totes 

les propostes i informacions aportades (en el fòrum). 

Si comparem les idees presents en aquest informe final amb les idees presents en les 

argumentacions,  hi  ha  algunes  omissions,  per  exemple  els  aspectes  tècnics  com 

l’herència  de  la  malaltia,  els  aspectes  mèdics,  o  els  aspectes  de  l’ètica  de  la 

manipulació dels embrions. En canvi, l’informe, dóna un posicionament clar sobre la 

necessitat  que  els  pares  facin  una  fecundació  “in  vitro”,  encara  que  no  indica  el 

significat de “per evitar riscos innecessaris”. També fa un clar esment a la possibilitat 

d’avortament,  i  a  l’existència  d’ajuts  i  recursos  sanitaris  per  a  persones  amb 

disminucions, i de la responsabilitat afegida que suposa tenir cura d’un fill/a en aquesta 

situació. Finalment, seguint en la línia positiva que ha anat apareixent al llarg del fòrum 

d’argumentacions, acaben fent esment als futurs avanços tecnològics, de què, de ben 

segur es disposarà, per guarir la malaltia.

En  conclusió,  l’alumnat  una  vegada  més  ha  utilitzat  l’escriptura  per  construir 

coneixement i ja han sabut ajustar-lo gràcies al wiki en el format d’informe, en el qual 

s’obvien  aspectes  tècnics  i  se’n  consideren  altres  més  senzills  i  directes  per  tal 

d’orientar  la  parella  del  problema.  Resulta  rellevant  que  la  proposta  de  canviar  el 

document resultant del wiki per adaptar-lo en el format d’informe ha sorgit de l’alumnat, 

mostrant així novament creativitat i autonomia. 

Amb aquest treball podem concloure finalment que el wiki permet que, l’alumnat que 

comparteix  un  mateix  aprenentatge  fruit  dels  arguments  aportats  i  altres  activitats 

anteriors,  també  comparteix  el  pensament  necessari  per  elaborar  de  manera 

cooperativa un text final coherent. Així, en el wiki, hi ha una expressió de coneixement 

compartit del grup, i d’acord amb Casanova, M, 200949, correspon a la fase d’aplicació 

49http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec28/articulos_n28_pdf/EdutecE_Casanova_Alvarez_G  
omez_n28.pdf Casanova, M.O; Alvarez, I; Alemany, I, 2009.  “propuesta de indicadores para 
evaluar  y promover  el  aprendizaje  cooperativo  en  un  debate  virtual”.  EDUTEC,  Revista 
Electrònica de Tecnologia Educativa. Núm. 28 /Marzo, 2009 
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de la construcció de coneixement. Per nosaltres a més, el Wiki és una eina que permet 

donar continuïtat al fil de pensament del grup, una versió virtual de construcció guiada 

del coneixement expressada per Esteve,O., 2010.50 

D.5 Valoracions finals del tractament de la informació amb les eines TIC fòrums, blog i 

wiki. 

Observant els resultats del treball en cada fase, podem dir que l’alumnat ha pogut fer 

totes les activitats plantejades per a cada eina. El fòrum de preguntes ha resultat una 

eina bona per fer realitzar la fase de plantejar preguntes. D’altra banda, el blog ha 

estat  útil  per  plantejar  el  joc  de  rol  i  en  especial  per  la  informació  seleccionada  i 

elaborada  en  forma  de  respostes.  El  fòrum  també  ha  permès  l’exposició  dels 

arguments  de  l’alumnat,  i  el  wiki  la  redacció  cooperativa  del  text  amb  els 

posicionament del grup i els arguments més rellevant que el recolzen. Cal dir, també, 

que l’alumnat ha ajustat el text a un informe orientador a la parella. Per tot això es 

valora com adients  les eines TIC perquè permeten fer el  tractament complet  de la 

informació  que es  proposa  en el  treball  virtual  present,  i  per  tant,  es  justifica  així 

l’estructura del treball virtual proposat.

E. De les enquestes realitzades als participants

E.1 Valoracions de l’alumnat

En acabar  l’experiència  l’alumnat  va  respondre  a  4  qüestionaris.  Entre ells,  un de 

coavaluació, en el qual havien de puntuar el treball fet pels companys/es del grup, i un 

segon  d’autoavaluació  de  les  tasques  fetes.  Aquestes  dos  varen  ser  utilitzats  en 

l’avaluació  final  de l’alumnat  dels  grups de Biologia.  Però,  a més a més,  ens han 

aportat informació necessària sobre les actituds de l’alumnat en el treball cooperatiu 

virtual i l’ús de les eines TIC. 

L’alumnat  també  va  respondre  a  un  qüestionari  d’antagonismes,  en  el  qual  les 

respostes reforcen algunes ja obtingudes en altres qüestionaris, però també sobre la 

valoració del treball que han fet. 

Una  enquesta  final  de  preguntes  obertes  ha  permès  obtenir  una  informació  més 

detallada sobre tota aquesta experiència, sota la perspectiva de l’alumnat. Les graelles 

dels qüestionaris es troben a l’Annex IX.

50 Esteve O, Carandell, Z. Cap a la construcció guiada de coneixement. Document intern UPF. 
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E.1.1 Resultats i anàlisi de les coavaluacions:

A partir de les coavaluacions, Annex IX,  compararem la puntuació que els/es alumnes 

reben dels seus companys/es, amb la nota que cadascú ha obtingut en la matèria de 

Biologia. Volen detectar si el treball virtual, atès al fet que és una tècnica diferents a les 

habituals  de  l’aula,  pot  ajudar  que  els/es  alumnes  amb  baix  rendiment  el  puguin 

aprofitar i donar un bon rendiment, i en general al conjunt de l’alumnat de la classe, o 

pel contrari el rendiment és més baix en el treball virtual, la qual cosa indicaria poc 

aprofitament. Sempre tenint en compte que en la coavaluació els/es alumnes són els 

que puntuen, i  que la puntuació de les activitats que han fet pot resultar una mica 

ambigua. 

a) Grup de l’Institut Vil·la Romana :

- Al fer la mitjana de notes atorgades entre ells resulta d’un 8,2.

- Tres alumnes reben una puntuació més alta, al voltant de 9,5, entre ells, dos 

tenen també una nota de juny de Biologia de 10 i l’altre un 7. 

- Dos alumnes que aproven just la Biologia a final de curs, reben una nota de 

quasi 9 en el treball virtual.

- Una alumna que suspèn la  Biologia  a juny,  treu gairebé un 8 en el  treball 

virtual. 

- Només s’observa la inversió de rendiment en una alumna que treu un 6 en el 

treball virtual i un 8,6 de Biologia.

Podem concloure que la feina virtual ha estat aprofitada per tot el grup, fins i tot com 

hem vist, una alumna suspèn la matèria i en canvi aprofita el treball virtual obtenint un 

8 en la seva puntuació, o les seves companyes, que aproven just la matèria i  són 

puntuades amb un 9 en el treball virtual. També s’ha donat el cas contrari, en el cas 

d’una alumna que és puntuada amb una nota baixa i en canvi l’observadora ha pogut 

constatar que ha fet  una bona participació en el treball  virtual,  i  el rendiment en la 

matèria és alt.  Aquest  fet  pot  mostrar que en la coavaluació,  malgrat  els resultats, 

coincideixen bastant amb les valoracions que l’observadora ha fet de l’alumnat, podent 

donar-se casos de parcialitat per part de l’alumnat.

Cal dir que només un alumne que es “despenja” dels seus estudis de 1r de batxillerat, 

sense fer baixa, suspèn la Biologia i també els companys puntuen com a insuficient el 

treball virtual, en el qual hi ha hagut un nombre realment baix de participacions. .

b) Grup de l'Institut Banús:
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L’alumnat ha valorat únicament el treball que han fet, aproximadament la meitat del 

plantejat,  que  ha  consistit  en  el  repartiment  de  rols  i  càrrecs  i  l’elaboració  de  les 

preguntes pels personatges del joc de rol. Alguns/es alumnes van iniciar les tasques 

del blog.

No es disposa de les notes finals de juny de la matèria de Biologia del mateix alumnat.

Les puntuacions obtingudes són: 

- La mitjana se situa en 7,8. 

- La nota més alta correspon a un 8,5, seguida de dos alumnes que superen 

lleugerament el 8. 

- Entre 7 i 8 hi ha 5 alumnes, i per sota hi ha un 6,5. 

Es veu una valoració més baixa de les feines fetes en aquest grup que en l’anterior. 

E.1.2 Resultats i anàlisi de les autoavaluacions:

L’alumnat ha respost un ampli qüestionari d’autoavaluació, en el qual es demana un 

total de 30 ítems, especialment pel que fa a l’ interès i implicació que han tingut al fer 

les tasques . Annex IX

Els ítems d’autoavaluació s’han agrupat coincidint amb les tasques realitzades en cada 

eina TIC utilitzada, a més de considerar aspectes generals del treball, és a dir:

- Repartiment de rols i càrrecs

- Preguntes als personatges

- Blog

- Fòrum d’opinions argumentades

- Wiki

- Treball en general

L’alumnat  per  fer  la  valoració,  ha optat  per  alguna de les opcions  del  qüestionari, 

“gens, poc, bastant i molt”.

Les respostes dels qüestionaris, ens han servit per copsar actituds de l’alumnat en la 

realització de les tasques virtuals.

a) Institut Vil·la Romana
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A l’Annex IX es pot consultar el detall dels resultats de les autoavaluacions fetes per 

l’alumnat. Aquí fem només un resum per mostrar els principals trets, que ens aporten, 

sobretot informació de com valora l’alumnat actituds personals com la implicació, la 

participació,  la col·laboració amb els companys/es,  la responsabilitat,  l’entusiasme i 

ganes de treballar, el compromís, l’autonomia, l’atenció continuada i el respecte pels 

terminis a l’hora de fer les tasques. .

Autoavaluació de les actituds favorables en el treball 
cooperatiu 
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Figura  28.  Resultats  de  l’autoavaluació  de  les  actitud  i  destreses  en  el  treball 
cooperatiu  plantejat.  Els  alumnes  havien  de  respondre  segons  les  categories 
“gens”, “poc”, “bastant”, “molt”.

A l’agrupar les categories “gens” i “poc”, que corresponen a les pitjors valoracions que 

han fet els alumnes, i que denoten actituds menys favorables pel treball cooperatiu, i 

“bastant” i “molt”, les que indiquen una actitud favorable, observem més fàcilment els 

resultats:
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Figura 29. Resultats agrupats de l’autoavaluació de les actituds i destreses en el 
treball cooperatiu plantejat. A l’ajuntar les categories menys favorable “gens i poc” 
s’observa una clara diferència respecte a les categories favorables “bastant i gens”.

Al llarg de totes les activitats l’alumnat valora la seva actitud, en la realització de les 

tasques, com força positiva, mostrant uns resultats menys bons pel que fa a la wiki. 

S’ha de dir, però, que es va demanar menys qüestions per valorar aspectes de les 

tasques, referents a aquesta activitat  i,  a més, va ser la tasca final  del llarg treball 

virtual realitzat, quan l’alumnat ja mostrava un cert cansament atesa la seva l’extensió.. 

Cal aclarir que, no només s’ha analitzat l’ actitud de l’alumnat, sinó altres aspectes, 

més específics  de cada tasca,  que igualment  han estat  valorats  en les categories 

esmentades. Per exemple, en l’elaboració de preguntes als personatges, es demanava 

a l’alumnat aspectes sobre la qualitat  de les preguntes que havien elaborat, o si el 

nombre de preguntes que havien fet el consideraven correcte, aspectes que fan més 

referència a organització i contingut que no pas a actituds. En el blog, els alumnes han 

valorat com han fet la cerca d’informació, si ha estat a partir de més d’una font, amb 

coherència envers les demandes, i sobre la qualitat de la informació aportada. Sobre el 

fòrum d’argumentacions, es demana si l’alumne/a ha discutit la seva postura amb els 

companys/es, i si ha aportat més d’un argument. Respecte a la Wiki ha apuntat més a 

la responsabilitat i a la col·laboració amb els companys, actituds que han anat sortint al 

llarg d’aquestes valoracions. 

En gairebé totes les activitats s’ha demanat sobre l’ús del guió de l’activitat lliurat pel 

professorat, que té una funció important ja que pauta el treball que han de fer, facilitant 

així la seva autonomia.
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Podem dir  que la valoració que l’observadora fa respecte aquests ítems analitzats, 

coincideixen força amb les opinions de l’alumnat. Únicament estaria en desacord en la 

valoració que fan al voltant de si han discutit els arguments presentats en el fòrum, ja 

que justament  ha estat  la  gran mancança d’aquest  treball  cooperatiu  Per  contra 6 

alumnes  opinen  que  sí  que  han  discutit  els  arguments,  i  els  classifiquen  dins  les 

categories “bastant” i “molt”.

Sens dubte les valoracions més favorables de tot el treball són les de les tasques fetes 

en el blog, i  més encara les que fan referència al Voki,  una part  lúcida en la qual 

exercint el rol, cada alumne/a es presenta amb una animació. Els/es alumnes mostren 

una motivació especial  per tot  el  treball  fet  en el  blog, i  personalment  han explicat 

també oralment, què és on es van engrescar més. 

Tanmateix podem donar un enfocament competencial a aquests resultats a partir del 

mateix  test  d’autoavaluacions  que l’alumnat  ha respost,  agrupant  les qüestions pel 

tipus de competències que impliquen, Annex IX, i que poden donar una idea de com el 

treball  virtual  proposat  pot  contribuir  a  l’adquisició  d’algunes  competències.  Per 

exemple,  hem considerat  la  capacitat  de col·laborar  per fer  el  treball  cooperatiu,  o 

altres competències personals que inclouen responsabilitat, participació, autonomia i 

implicació. 

En la taula de sota es recull un resum de les valoracions fetes, segons les categories 

habituals,  “gens”,  “poc”,  “bastant”  i  “molt”,  en  percentatge  sobre  el  total  de  les 

valoracions per cada competència.

Les valoracions del l’alumnat 
sobre com han col·laborat 
entre ells, ha estat de bastant 
en un 36,36%, i molt en 
un15,58%. Per tant aquest 
aspecte hauria de millorar, 
per exemple reforçant l’ 
acompanyament del 
professorat.
La resta de competències 
obtenen més bona valoració.

Figura 30. Valoracions fetes per l’alumnat en ítems de significat competencial .

Si com hem fet anteriorment , ara agrupem les categories en valors de “gens” i “poc” i 

“bastant i molt”, veurem més fàcilment aquests resultats de competències en la taula 

següent.
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Gens Poc Bastant Molt

Col·laboració 6,49% 41,51% 36,36% 15,58%

Competències 
personals 1,31% 21,05% 51,31% 26,31%

Organització 7,93% 17,46% 41,26% 33,33%

Tractament 
de la 

informació
3,03% 12,12% 40,90% 43,93%
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Figura 31. Resultats de l’autoavaluació d’aspectes competencials com col·laboració, 
competències  personals  com  responsabilitat,  participació,  autonomia  implicació, 
organització i tractament de la informació
Les valoracions que corresponen a col·laboració mostren un equilibri entre “gens i poc” 

i “bastant i molt”, que contrasta amb les obtingudes en altres aspectes competencials. 

Dins de la classificació de “col·laboració” es consideren les situacions tant per aportar 

recursos, per ajudar a millorar la tasca que fa un company, ajudant els companys/es a 

resoldre  conflictes,  negociant  per  evitar  conflictes,  aportant  solucions  en  moments 

concrets i participant en l’elaboració del llistat final de preguntes. En tot cas, és un punt 

a  millorar  quant  a  l’acompanyament  del  professorat  que  ha  d’incentivar  aquesta 

col·laboració.

Hem englobat en competències personals, aspectes d’actituds de l’alumnat cap a la 

feina,  responsabilitat  individual,  autonomia,  exercici  de  càrrecs,  implicació  amb els 

companys  i  participació  en general.  El  resultat  de  l’autoavaluació  dels/es  alumnes 

situaria entre “bastant i molt” en un 77,62%. , donant una referència bastant clara que 

el treball ha suposat afavorir aquestes competències. 

Respecte a la capacitat d’organització, agrupem tant l’atenció que fan al protocol de 

treball que tenen a disposició en el Moodle, com al respecte pels terminis al fer les 

tasques,  la  responsabilitat  a  triar  un càrrec  d’organització  del  treball  en grup,  o la 

formulació d’un nombre de preguntes raonable. Consideren entre “bastant i molt” en un 

74,59%.  Cal  aclarir  que  la  xifra,  com  hem  dit,  inclou  el  respecte  pels  terminis 

d’acabament de les tasques, que no s’han pogut complir, en part perquè no han estat 

ben plantejats en el treball, en part perquè hi ha hagut entrebancs com avaluacions o 

sortides i algun viatge. Però en tot cas, els/es alumnes han hagut d’organitzar-se de 
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manera molt autònoma, la qual cosa els ha pogut suposar un gran esforç i per tant les 

nostres observacions coincideixen amb els resultats obtinguts per l’alumnat. 

Pel  que  fa  al  tractament  de  la  informació,  plantejament  de  preguntes  rellevants, 

desenvolupament del rol del personatge , cerca d’informació a partir de més de dues 

fonts,  reelaboració  de  la  informació  per  ajustar-la  a  la  situació,  coherència  de  les 

respostes envers les demandes, i adequació de la informació, la valoració és entre 

“bastant i molt” en un 84%. Aquesta xifra expressa que els/es alumnes valoren l’esforç 

que han fet per tractar la informació, sens dubte un dels punt clau del treball proposat, i 

que coincideix amb l’engrescament que els ha suposat les tasques del blog, i que així 

mateix ho valoren ells. 

b) Institut Banús

Com hem anat fent al llarg de tot el treball,  ens hem centrat molt més en l’anàlisi i 

resultats del grup de l’ Institut Vil·la Romana que el grup de l’ Institut Banús, atès que 

en  el  primer  centre  s’han  realitzat  totes  les  tasques  plantejades  en  aquest  treball 

virtual.  De tota manera,  podem fer  una revisió  d’alguns trets importants del  treball 

realitzat pel grup de l’ Institut Banús, malgrat que no es presta a comparar resultats, ja 

que el procés ha estat molt diferent. 

Ens fixarem en la part del qüestionari d’autoavaluació que fa referència a les tasques 

en general, i les dels dos primers fòrums, “repartiment de rols i càrrecs” i el “fòrum de 

preguntes per als personatges”.

L’alumnat fa una valoració del treball en general, que no es decanta cap a positiva o 

negativa, no hi ha una postura clara, i depèn de cada alumne/a com ha afrontat les 

tasques.  Recordem que  en aquest  ítem s’inclouen  la  implicació,  la  participació,  la 

col·laboració  amb  els/es  companys/es,  la  responsabilitat,  l’entusiasme  i  ganes  de 

treballar, el compromís, l’autonomia, l’atenció continuada, i el respecte pels terminis. 

En els fòrums les valoracions són una mica més positives, en especial en el fòrum de 

preguntes als personatges.

 Com aspectes negatius, podem indicar que, en general, manifesten poca col·laboració 

entre els companys,  per exemple no s’ajuden en la revisió  i  millora del  treball  fet, 

tampoc per  aportar  recursos o per  fer  un llistat  de preguntes  idònies.  Les nostres 

observacions  han  comprovat  com  en  aquest  grup,  hi  ha  hagut  mancança  de 

col·laboració, com els propis alumnes manifesten. Abans hem esmentat que també al 
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grup del Institut Vil·la Romana ha fallat la col·laboració en alguns moments, per tant es 

tindrà en compte per ser incentivat en posteriors aplicacions dels treball. 

Autoavaluació de les actituds favorables en
 el treball cooperatiu
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Figura 32. Resultats agrupats de l’autoavaluació de les actituds i destreses en el 
treball cooperatiu plantejat. Es pot observar una valoració bona de l’actitud del grup 
en el repartiment de rols i  càrrecs i  en l’elaboració de les preguntes, malgrat la 
valoració general de les tasques del grup no ha resultat massa satisfactòria

Valoracions de l’ Institut Banús respecte tres àmbits del treball fet, en general, en el 

fòrum de repartiment de rols i càrrecs i en el fòrum de preguntes. Les valoracions 

s’han agrupat en dos categories “gens i poc” i “bastant i molt”.
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Figura 33. Detall de les valoracions de l’alumnat sobre aspectes del treball de grup

Les mateixes valoracions de l’ Institut Banús, sense agrupar les categories de la 

valoració.

90



El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia. 

En la valoració de les “tasques en general” domina la categoria “poc”,. Mentre que 

en les altres tasques és dominant la categoria “bastant”. Fet que es manifesta en 

els dos gràfics superiors.

E.1.3. Resultats i anàlisi de les enquestes d’antagonismes

Fa referència al sentiment que el conjunt d’ alumnes del grup han tingut envers el 

treball virtual.

Es planteja com una taula d’antagonismes, en la qual es disposen qualificatius i els 

seus contraris,  i  entre ells la valoració de 10 a 0, per manifestar el  fet  d’  estar 

d’acord en més grau o menys.

Els resultats es centren en el treball del grup de l’Institut Vil·la Romana

Grup de l’Institut Vil·la Romana

Resumint els resultats, podem dir que l’alumnat fa una valoració bona pel fet que el 

consell  que donen a la  parella  del  problema ha estat  suficientment  reflexionat. 

Consideren que han treballat bastant autònomament, i que s’han ajudat entre ells. 

També  opinen  que  els  hauria  agradat  poder  fer  el  treball  cooperatiu  amb  els 

alumnes de l’altre centre.

Així mateix, el treball els ha interessant més o menys i ha resultat engrescador en 

general.  Tot i  que valoren el  fet  de poder rellegir  els missatges dels fòrums, la 

informació  del  blog  i  les  opinions  donades  pels  companys/es,  no  han  rellegit 

excessivament les aportacions escrites pels altres companys/es. Creuen, però, que 

han après bastant.

Per contra, l’alumnat opina que el treball virtual no és fàcil. Segons ells, ha suposat 

un esforç afegit de comunicació el fet de no poder treballar cara a cara. Per això no 

tots estan d’acord que el repetirien en un altre moment.

91



El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia. 

Opinions del grup del Institut Vill·la Romana
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Figura  34.  Respostes  dels  alumnes del  grup de l’  Institut  Vil·la  Romana,  en el 
qüestionari  d’antagonismes.  Per  cada  ítem  demanat  (X),  es  poden  veure  les 
opinions del total de 10 alumnes que han respost (Y) . 

Curiosament  alguns  opinen  que  no  s’han  sentit  lliures  del  tot  en  les  seves 

participacions i opinions.  Això pot ser conseqüència dels desacords que es van 

produir en el repartiment de rols i càrrecs, que van crear en uns moments concrets, 

un clima desagradable, i pot ser que, posteriorment, es generés una situació en 

què tot el grup procurés evitar conflictes per poder treballar bé. 

Responen a la  qüestió  plantejada sobre si  començarien  el  treball  virtual  abans 

d’acabar  el  tema 1 de la Biologia  contextualitzada,  i  sembla que l’opinió és de 

bastant  acord  de  començar  abans.  Aquesta  pregunta  s’ha  formulat  perquè  el 

treball virtual s’ha allargat molt, i potser seria millor començar-lo abans, tot i què és 

una activitat final. Per tant serà considerada aquesta opinió en les pautes del guió 

final de treball. 

Es pot veure també que l’han trobat bastant interessant i que consideren que han 

après bastant, tot i ser, en gran part, una activitat de mobilització de coneixements. 

 En el gràfic hi ha representades totes les opinions dels alumnes registrades en el 

qüestionari d’antagonismes, Annex IX. En general la categoria “bastant” és la més 

habitual en totes les valoracions, i  especialment rellevants són els resultats que 

valoren l’autonomia amb la qual han treballat, com entre “molt i bastant”, o bé la 

dificultat del treball  si es compara amb treballs habituals presencials.  També es 

manifesta un sentiment de “millor haver fet les tasques cooperativament entre els 

dos grups participants en l’experiència”. Curiosament, l’alumnat també valora com 
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a  molt  bona  i  bastant  bona,  la  col·laboració  que  han  tingut  en  el  treball,  que 

contrasta amb els resultats de l’autoavaluació. De fet, el sentiment general és que 

sí  que  han  col·laborat  molt,  però  no  tant  en  alguns  aspectes  com  a  aportar 

recursos, o ajudar els/es companys/es a revisar les tasques acabades. 
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E.1.4 Resultats de l’enquesta de preguntes obertes

Es va fer,  finalment,  una enquesta  als  alumnes  dels  dos  centres  per  conèixer 

opinions  més  detallades  sobre  el  TCV  realitzat,  les  eines  utilitzades,  les 

característiques de l’activitat, l’aprenentatge, el paper que ha tingut el professor i 

les limitacions en el treball virtual, els avantatges i desavantatges d’aquesta forma 

de treballar, dels aspectes positius i negatius del treball per fòrums, de l’ interès pel 

treball del blog, sobre opinió del treball amb el wiki, i també dels problemes sorgits 

amb les eines TIC utilitzades.

Les opinions han resultat molt variades i interessants i optem per presentar aquí 

les més rellevants, perquè ens donen un ventall important de com han viscut ells el 

TCV, i,  a la vegada, ens permeten obtenir informacions que poden ser útils per 

caracteritzar  el  TCV en  general.  En  aquest  recull  hi  ha  les  respostes  dels/es 

alumnes del dos centres que han participat en el treball virtual. L’enquesta íntegra 

es pot consultar a l’Annex IX.

 Sobre els avantatges i desavantatges del TCV:

 Creus que fer treballs en grup i de manera virtual té avantatges respecte al treball en  

grup no virtual?. Anomena-les i explica-les breument.

• Autonomia: aprenem a ser més autònoms

• Informació a l’abast de tothom, pots compartir arxius

• Comunicació: més fàcil, més fàcil conèixer l’opinió dels altres, escrius el més 

important, pots explicar-te més clarament. Més difícil arribar a acords

• Connexió: més àgil, des de casa, en qualsevol moment, no cal trobar-se per fer 

el treball de grup

• Disponibilitat  del  treball  dels  grup:  més a  l’abast,  permet  llegir  el  treball  en 

qualsevol  moment,  saps  el  que  tothom  fa,  permet  fer  modificacions  i 

ampliacions

• Interacció: permet treballar amb gent nova, més facilitat per comunicar-se entre 

diferents persones.
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• Sostenibilitat: no hi ha consum de material

• Forma de treball: innovadora, divertida, no avorreix, més didàctica

• TIC: aprens a usar TIC*

• Responsabilitat: millora en general, també en les cerques virtuals 

• No té avantatges (3 alumnes)

 Creus que aquesta forma de treball té desavantatges respecte a la forma de treball no 

virtual?. Anomena-les i explica-les breument

 Dificultat:  més gran d’entendre’s perquè no veus els companys, per prendre 

acords, costa resoldre problemes . Cal fer un esforç més gran per expressar-

se. Més complicat en els debats 

 Més lent: les respostes poden no ser ràpides 

 Connectivitat: té limitacions, de vegades falla Internet, depens de la connexió i 

té conseqüències per a tot el grup

 Pot tenir problemes de no recordar el pasword

 No tothom ha treballat per un igual (en el cas concret de la FQ)

 Constància: és molt important si no el treball es talla.

 Problemes tècnics, com per exemple al fer el blog, i el Voki, la connexió amb 

Internet

 Aspectes positius i negatius del treball per fòrums

 Positius:

• Comunicació i participació: et pots comunicar amb tothom, tothom pot participar 

lliurement quan vol. Pots comentar als altres com s’està fent el treball. Permet 

explicar-te millor

• Interacció:  permet  intercanviar  opinions,  per  exemple  a  l’hora  de  resoldre 

problemes

• Permanència de les opinions: queden escrites, poden ser revisades per tothom

• Organització: permet organitzar les tasques de manera clara i  precisa, cada 

fòrum té un objectiu concret.

• Argumentació: permet l’argumentació

• Autonomia: independència del professorat, obliga a “espavilar-nos”
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• Treball en xarxa: amb alumnes d’un altre centre

• Vitalitat i dinamisme: Té aquestes propietats

• Cooperació en la distància: Permet treballar conjuntament i  ajudar-nos entre 

nosaltres sense estar en un mateix lloc.

• Recerca: és fàcil fer recerca, redactar la informació i fer-ne un bon ús.

Negatius:

• Quatre alumnes diuen que cap aspecte negatiu

• Comunicació:  és  més  difícil  entendre’s,  a  vegades  manca  de  comunicació 

suficient que pot portar a desorganitzar el treball

• Ús incorrecte de l’eina: no es responia a qui havia escrit, sinó en general

 Interès pel treball en blog

T’ha agradat el treball fet per tota la classe en el blog?. 

• Dos alumnes diuen que no.

• Cooperació:  Gairebé  tothom  ha  treballat  molt  i  s’han  ajudat,  de  manera 

cohesionada, hi ha hagut molt d’esforç.

• Reflexió: Molta reflexió per fer bé la gestió de la informació

• Relació social: Permet relacionar-se amb els altres i conèixer-los més

• Lúdic:  és una forma de treball  divertida,  entretinguda a més d’interessant,  i 

maca

• Gestió  de  la  informació:  Permet  posar  les  preguntes  que  més  ens  han 

interessant per buscar informació. És eficient.

• Temàtica: Si el tema interessa tothom treballa més.

• Temps: És una tasca llarga, es pot fer pesat (una opinió)

• Rol: posar-se en la pell d’un personatge és molt interessant

• Autonomia: És un treball que ens fa ser autònoms.

 Aprenentatge aconseguit

• Aprenentatge: Representar un personatge fa aprendre més que estudiant d’un 

llibre. Ajuda a comprendre millor el patiment de les persones malaltes de FQ. 
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Han aparegut  molts  punts de vista,  diferents  personatges,  que a classe no 

havíem treballat (drets dels menors, filòsof, etc). Algú diu que no s’aprèn més 

virtualment a partir de la informació cercada . Un alumne repetidor diu que no 

ha après gaire més de nou. Algú afirma que moltes coses ja les sabien de la 

classe de biologia. Respondre a les preguntes fa aprendre.

• Disponibilitat del treball del grup, permet el seguiment del que fa tothom mentre 

es fa el treball cooperatiu.

• Temàtica: interessant, ha permès aprendre coses. 

• Autonomia:  He  après  a  investigar  de  manera  autònoma,  he  pogut  escollir 

lliurement la informació. M’ha agradat

• Organització i responsabilitat: Un alumne afirma que ha après a organitzar-se i 

ser responsable.

 Opinió sobre el Wiki:

Què opines del  wiki per fer un text “resum” dels arguments, entre tots els companys 

(Respostes únicament del grup de l’Institut Vil·la Romana)

• Treball  cooperatiu:  Entre  tots  surten  més idees,  és  un  treball  més complet 

perquè unes idees són més importants per a uns, i unes altres per a altres. 

Demostra la unió entre el grup.

• Resum: és un resum del que s’ha treballat, del que pensem.

• Útil: tothom pot anar-hi afegint i modificant.

• Dificultat: No és fàcil reunir les opinions tant diverses del grup

• Repetitiu: després del treball fet per fòrums i blog.

• Organització: en un sol text queden les opinions de manera organitzada.

 Respecte el rol del professor

En  quins  moments  has  trobat  a  faltar  que  el  professorat  fes  alguna  intervenció 

necessària per continuar treballant?

• Quan no hi ha acord en una decisió

• Quan el treball s’atura, cal dinamitzar-lo més

• Cal guiar més el treball
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• Quan no sabem com continuar (després de fer una tasca)

• Per aclariments del guió

• Per aclarir alguna intervenció

• 9 alumnes afirmen que no han trobat a faltar intervenció del professorat

 Problemes sorgits per fer el treball virtual

 Connexió amb Internet

7 alumnes no han tingut mai problemes, 13 alumnes si que n’han tingut.

Els problemes principals han estat:

• Internet no anava bé

• Problemes al carregar el Moodle

• Problemes per entrar al blog

• Poca disponibilitat de l’ordinador quan hi ha germans

• No es reconeix l’usuari o contrasenya per donar-se d’alta del Moodle

• Falta de temps per connectar-se quan es fan molts extrascolars

 Coneixement del Moodle i de les eines 

La majoria d’ alumnes diuen que no han tingut problema amb l’ús del Moodle, perquè 

ja l’havien utilitzat abans, o bé perquè no els ha costat gaire aprendre el funcionament. 

Sí que hi ha hagut algun cas d’algun alumne que no s’ha pogut donar d’alta del Moodle 

perquè no li acceptava l’usuari o la contrasenya.

Respecte al blog alguns alumnes han tingut més problemes, perquè no deixava editar 

les entrades, o altres problemes tècnics.

E.2 Valoracions de l’experiència del professorat de cada grup

S’ha fet una enquesta a les professores dels dos grups d’alumnes, per conèixer la 

seva visió  sobre el  treball  realitzat.  Es resumeixen les idees principals  en la  taula 

inferior, en què hem agrupat a la columna de l’esquerra aspectes de l’enquesta sobre 

els  quals  es  demana la  valoració,  i  a  la  dreta  la  idea  general  que  expressen  les 

professores per a cada aspecte:
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Com es pot  veure,  destaquen l’  interès del  treball  cooperatiu  virtual  ja  que aporta 

alguns valors educatius rellevants. Per exemple, els/es alumnes poden pensar més les 

respostes que en la comunicació oral, aprenen a argumentar i, en general, a adquirir 

competència lingüística. És una forma de treballar que promou la creativitat, tant en la 

creació  de  textos  com  en  el  cas  concret  del  treball  experimentat,  la  creació  del 

personatge en el joc de rol.  En els fòrums es promou l’esperit  crític,  competències 

personals com el respecte i la tolerància entre els/es companys/es del grup. Opinen 

que és un treball que promou l’autonomia i la capacitat d’organització entre l’alumnat. 

Per altra banda, el treball ha resultat lent, i les aturades com són vacances o viatges 

de l’alumnat el limiten, ja que després costa tornar a engegar-lo. 
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ASPECTE Idees principals en les valoracions
Treball

Virtual/Presencial
-L’alumnat pot pensar més abans d’escriure en el treball virtual.
-S’han comportat més espontanis i sincers en el TCV

Desavantatges TCV
-S’allarga molt en el temps
-És important pensar bé el rol del professorat
-La comunicació és més dificultosa (fer-se entendre)

Punts d’atenció especial

-El moment d’engegar el treball,  sincronitzar alumnes i eines, 
posar en marxa el curs Moodle 
- Inici de cada tasca, cal introduir l’alumnat en les activitats que 
va fent, donant pautes, etc

Moments molt difícils

-Quan  s’atura  el  treball  per  bloqueig  o  per  “alentiment” 
especialment  gran.  No ajuda  el  fet  que hi  hagi  aturades de 
vacances  i/o  viatges  (a  l’hora  d’organitzar  cal  tenir-ho  en 
compte)
-Evitar que els conflictes en l’espai virtual alterin la convivència 
de l’aula 

Organització

Ajustar  els  terminis  de  les  activitats,  l’alumnat  no  manté 
l’atenció si el treball és massa llarg en el temps.
Començar  els  preparatius  del  TCV  amb  l’alumnat 
paral·lelament amb el treball presencial de la unitat “la veu del 
genoma” .  (organització,  Moodle,  explicacions  de les  eines  i 
dels objectius..)
Canviar la posició de l’alumnat en el fòrum d’argumentacions. 
Si  defensessin  els  arguments  com  a  personatges,  podria 
augmentar la discussió d’arguments

Rol del professorat

Seguiment de les tasques dels alumnes, màxim cada pocs dies

Explicar inicialment el treball, els objectius i el que han de fer.
Posar en marxa el curs Moodle
Explicar el funcionament de les eines TIC

Escriure una normativa mínima d’ús de les eines TIC

Escriure pautes perquè els/es alumnes interaccionin més

Incentivar l’ajut  entre els/es companys/es, utilitzant els espais 
virtuals destinats a això
Introduir cada canvi de tasca, aportant pautes, guia..

Activar les aturades de la feina

En cas de conflicte greu intentar parlar-ne a classe per arreglar-
ho (i no allargar tant el TCV)
Planificar la tasca i les durades de les activitats

Planificar possibles comunicacions presencials

Estar  disponible  també  per  correu  electrònic,  en  moments 
puntuals
Tancar les activitat fetes i valorar-les
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ASPECTE Idees principals en les valoracions

Valors educatius
del TCV

Promou la creativitat, tant en la creació del personatge com en 
el text amb arguments que han de fer.
Promou l’esperit crític, especialment en els posicionaments per 
tenir o no el fill/a
El treball per fòrums aporta respecte entre els/es companys/es, 
tolerància, autonomia...
Aprenen a organitzar-se amb poc ajut
El blog és una bona eina per fer cerca i elaboració d’informació.
El TCV te moments que poden engrescar molt

Competències

El TCV te moments que poden engrescar molt

Aprenen a treballar virtualment

El  treball  incentiva  la  competència  lingüística,  a  través  de 
l’esforç de comunicació amb la llengua escrita,  comprenent  i 
elaborant  la  informació  que  han  cercat  ,  i  la  síntesi  en  el 
document cooperatiu

Cooperació
Amb altres IES

Agrada la idea de treballar  conjuntament  amb l’alumnat  d’un 
altre centre

Figura  36.  Resum  de  les  principals  opinions  del  professorat  dels  dos  grups 

participants.

Es important també l’ opinió respecte el rol del professorat en l’acompanyament del 

treball virtual. Destaquen la necessitat que el professorat pauti molt el treball, introduint 

l’alumnat al començament d’una nova tasca, i responent a altres indicacions que es 

mostren en la taula de la Figura 36. 

E.3  Reunint  i  contrastant  els  resultats  més  rellevants  obtinguts  de  les  entrevistes 

als/les alumnes, a les professores del grup i de les dades de l’observadora. 

A  continuació  agrupem  les  opinions  més  rellevants  del  treball  fet,  de  l'alumnat, 

professorat  implicat,  i  l'observadora  amb  la  finalitat  de  poder  treure  conclusions 

rellevants sobre l’estructura i  organització de la proposta definitiva.  S’han tingut  en 

compte també, les orientacions donades per Montse Guitert, professora de la UOC i 

especialista en treball cooperatiu virtual.

E.3.1 Estructura i organització del treball.

 Tant les professores com els alumnes han plantejat d’incorporar algun xat en el 

treball,  o alguna trobada presencial. L’observadora creu què això pot ser útil 

especialment  en  la  resolució  de  conflictes,  ja  que  s’agilitzaria  el  procés  de 

negociació.  En l’experiència s’ha ocupat  molt  de temps,  i  s’ha donat  massa 
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importància, als conflictes

Hi ha hagut una proposta per part  d’alumnes de fer el repartiment de rols i 

càrrecs de manera presencial, ja que ha estat l’activitat en què s’han presentat 

conflictes. Les professores també fan referència al fet que hi ha hagut conflictes 

en els fòrums. En la meva opinió, coincideixo en què el repartiment de rols i 

càrrecs ha estat problemàtic, però hi ha ajudat el fet que hi havia més alumnes 

que personatges per repartir, i això ha suposat un repte que han pogut resoldre 

malgrat les dificultats. En tot cas, s’ha observat una inversió important de temps 

que potser no feia falta. 

A  partir  de  les  orientacions  de  Montse  Guitert,  professora  de  la  UOC  i 

especialista en aquesta tipologia de treball virtual, el fòrum de repartiment de 

rols  i  càrrecs  és  millor  fer-lo  virtualment,  però  és  molt  important  reduir  el 

nombre  d’alumnes  en  el  grup.  En  conseqüència,  així  ho  presentarem a  la 

proposta definitiva de protocol de l’activitat, ja que és important que hi hagi un 

fòrum inicial per crear el clima de treball idoni, i aquest fòrum té també aquest 

significat.

 Les  professores  han  manifestat  la  necessitat  d’  establir  una  normativa  de 

funcionament dels grups, que els pugui donar orientacions sobre les actituds 

que són necessàries per fer el treball. 

Novament  Montse  Guitert  ha  indicat  la  necessitat  de  fer  una  carta  de 

compromisos per aquesta finalitat, i  destaca la importància que siguin els/es 

alumnes que de manera cooperativa la facin.

En la meva opinió, és necessària aquesta carta de compromisos (Annex II), i 

possiblement  sigui  millor  que el  professorat  faci  una proposta oberta,  i  que 

l’alumnat la discuteixi i acordi. Per això, en la proposta definitiva del protocol de 

treball  s’aconsellarà que, en cas que el repartiment de rols i  càrrecs es faci 

presencialment, els acords de la carta de compromisos es facin virtualment, ja 

que llavors aquest seria el fòrum inicial  que, com hem dit,  és imprescindible 

abans  de començar  a  treballar  les  tasques acadèmiques,  pròpiament  dites. 

D’aquesta manera s’evitaria allargar la durada del treball virtual general, i que el 

fòrum inicial sigui per acordar els compromisos en el TCV, en cas que s’opti pel 

repartiment de rols i càrrecs de manera presencial. En tot cas és important no 

fer les dues activitats virtualment, ja que allargaria molt tot el treball.

 Un  element  important  sobre  l’estructura  del  treball  la  reflecteixen  les 

professores en la seva proposta de tancar l’activitat  virtual conjuntament els 
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dos centres participants. 

Com en qualsevol activitat acadèmica aquest és un fet necessari per poder fer 

valoracions per part del professorat i també de l’alumnat, que permetin prendre 

consciència  dels  errors  i  dels  aspectes  positius  que  han  sorgit.  D’aquesta 

manera l’alumnat podrà aplicar en posteriors situacions aquest aprenentatge. 

Novament  Montse  Guitert  m’ha  aconsellat  de  tancar  cada  activitat,  i  no  fer 

únicament tancament del conjunt del treball. D’aquesta manera els/es alumnes 

haurien anat aplicant l’aprenentatge en posteriors fòrums o activitats. 

Personalment, estic d’acord en aquesta orientació, però crec que és necessari 

que el tancament de cada activitat sigui presencial, per evitar allargar massa el 

treball virtual.

En tot cas finalment, una persona del grup, hauria de penjar un document en el 

curs Moodle sobre els punts més importants de les valoracions, perquè estigui 

disponible per a tots els participants quan ho necessitin.

E.3.2 Eines TIC: Els fòrums

La  valoració  feta  per  l’alumnat  és  positiva  ja  que  els  fòrums  els  ha  permès 

interaccionar  amb  els  companys,  a  la  vegada  que  adquirien  autonomia  en 

l’organització  i  realització  de les tasques.  Alguns han destacat  que són eines molt 

dinàmiques, que ajuden a ordenar les tasques . Finalment afirmen que la comunicació 

escrita permet ser consultada posteriorment i ser disponibles per a tothom.

Les professores  han  destacat  el  fet  que el  treball  per  fòrums aporta  autonomia  a 

l’alumnat.

Per la meva banda, he pogut constatar una participació àmplia entre l’alumnat, fet que 

d’alguna  manera  demostra  que els/es  alumnes són receptius  a  treballar  d’aquesta 

manera. En els tres fòrums plantejats l’alumnat ha pogut resoldre completament les 

tasques, elaborant el producte final que se’ls demanava, i han treballat realment de 

manera molt autònoma ja que, entre ells/es s’organitzaven i decidien. D’altra banda, 

com  s’ha  vist  al  parlar  de  resultats  de  l’aplicació  d’indicadors,  s’han  establert 

abundants relacions entre tots, i  interaccions tant d’organització com de continguts, 

malgrat la valoració de l’alumnat que qualifiquen de “difícil” la comunicació virtual, i fan 

esment a l’esforç important que han hagut de fet. 
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Els  fòrums  han  suposat  una  eina  important  per  desenvolupar  la  competència 

lingüística, per exemple quan l’alumnat ha hagut de redactar preguntes que permeten 

la indagació necessària per poder orientar la parella del problema.

D’altra banda, l’elaboració dels arguments a favor o en contra que la parella tingui el 

fill/a, ha permès a l’alumnat donar les seves opinions de manera argumentada, sent 

aquesta una altra forma d’adaptació del coneixement a un nou format. Els/es alumnes 

han aportat abundants arguments i ben documentats, si bé han discutit poc els seus 

posicionaments. Però en aquest cas l’eina TIC ha deixat a la disposició de tot el grup 

les diferents opinions i arguments que després el conjunt del grup ha sabut seleccionar 

i plasmar en l’elaboració d’un text cooperatiu en un Wiki.

 

E.3.3 Eines TIC: El blog

Sens dubte ha estat l’activitat que ha generat més entusiasme entre l’alumnat, com ells 

mateixos han afirmat, i tant professores com l’observadora han pogut copsar. Els/es 

estudiants  han  destacat  l’  interès  que  els  ha  suposat  posar-se  en  la  pell  d’un 

personatge,  la  qual  cosa ha adquirit  el  caràcter  lúdic  d’un  joc,  magnificant-se amb 

creació d’un personatge animat, amb un Voki. 

Les professores destaquen l’ interès mostrat en la cerca, tractament i presentació de la 

informació en el blog, que ha implicat un esforç de comunicació, de síntesi i de reflexió 

prèvia per emetre les respostes. 

En la meva opinió aquesta informació ha estat  ben plasmada en el  context  de les 

preguntes que es demanaven, i per tots aquests motius creiem que el blog és una eina 

idònia per fer el treball  de tractament de la informació i per millorar la competència 

comunicativa. Però també proposem potenciar la interacció entre l’alumnat afegint una 

pestanya en el blog,  que permeti la interacció entre l’alumnat,  per exemple per fer 

comentaris  sobre algunes respostes que hagin presentat  i  no quedin  suficientment 

clares,  o  per  demanar  altres  aspectes  d’  interacció  sobre  alguna  informació 

incompleta,  o  alguna  resposta  que  es  podria  sintetitzar.  Així  mateix,  hauria 

d’incorporar-se  una  altra  pestanya  en  la  qual  cada  alumne  pogués  escriure  les 

referències de les pàgines web consultades per emetre la seva “resposta”. Finalment 

ens agrada destacar l’ interès afegit de trobar una eina, i una forma de treballar que 

engresqui l’alumnat suficientment com per treballar de manera lúdica, ja que massa 

sovint  l’alumnat  considera  aprendre  com  una  tasca  que  no  aporta  diversió  o 

engrescament.
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E.3.4 Eines TIC: El Wiki

La valoració de l’alumnat respecte les tasques del Wiki és que els ha permès fer un 

treball complet, atès que l’han fet entre tots, i demostra la unió del grup. A més a més 

el Wiki organitza el treball conjunt, ja que en un sol document s’hi poden trobar les 

principals  idees  i  opinions  del  grup,  que  han  pogut  d’ordenar  fàcilment.  Valoren 

positivament poder fer modificacions i ampliar explicacions fetes per companys/es a 

més d’aportar idees personals.

El punt de vista del professorat és que el Wiki és una eina molt potent que permet la 

síntesi de tot el treball de manera cooperativa i ajuda a construir d’una manera guiada. 

Entre tots han sorgit, a mode de síntesi, les idees necessàries per aconsellar la parella 

del problema. 

Des del nostre punt de vista, la situació del Wiki al final del treball cooperatiu fet per 

l’alumnat,  ha  permès acabar  el  cicle  de construcció  del  coneixement  proposat  per 

Casanova,M, és a dir, la fase en què l’alumnat aplica els coneixements apresos al llarg 

del procés d’interacció i de construcció conjunta de significats. 

En  el  Wiki  s’ha  produït  la  transformació  dels  coneixements  que  el  grup  tenia 

prèviament i els que ha adquirit al llarg del treball virtual, adaptant-los a la situació de 

crear  un text  que ha d’aconsellar  o  orientar  la  parella  que demana consell.  Els/es 

alumnes han plasmat les seves idees cooperativament, han estructurat el text, l’han 

revisat i modificat de manera autònoma, i han fet un text inicial que posteriorment s’ha 

reformulat, en part, per presentar-lo en format d’informe, ja que és el Comité Bioètic 

qui el redacta per orientar la parella. Novament l’esforç de comunicació de l’alumnat ha 

aportat la capacitat de construir coneixement a través de la llengua escrita. 

E.3.5 El rol del professorat

Podem  dir  que  l’alumnat  ha  sentit  la  necessitat  d’acompanyament  per  part  del 

professorat en els moments en els quals sorgia algun conflicte, o bé quan s’aturava el 

treball, per exemple perquè no sabien com continuar treballant. Per aquest motiu han 

manifestat que, quan comença una nova activitat, cal un principi donant explicacions, 

orientacions i aclariments sobre com han de treballar. En general, es demana el rol de 

dinamitzar el treball, tot i que gairebé la meitat dels/es alumnes que han participat en 

l’experiència han manifestat que l’acompanyament del professorat ha estat suficient, i 

alguns afirmen que no l’han trobat  a faltar  en cap moment,  malgrat  que el  nostre 

plantejament va ser de fer mínimes intervencions. 
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Les professores de l’experiència han estat d’acord amb les opinions dels/es alumnes, 

pel que fa a la necessitat d’intervenció del professorat, però han matisat molts detalls, 

com explicar els objectius del treball virtual a l’alumnat, o el funcionament de les eines 

TIC que faran servir en el treball, a més d’acompanyar pautant el treball, planificant 

alguna trobada presencial i tancant les activitats fent valoracions. Per tant creiem que 

el professorat ha de fer un acompanyament rellevant.

Estem  d’acord  amb  totes  aquestes  consideracions  fetes  anteriorment,  ja  que  es 

corresponen  amb  les  observacions  fetes  durant  el  treball,  en  el  qual  ha  faltat 

dinamitzar, sobretot per provocar més interacció entre ells/es. A continuació proposem 

com hauria de ser el rol del professorat en funció de la fase en què es troba el treball. 

 Fase inicial: fer  el  material  didàctic,  plantejant  les  activitats  i  comunicar  els 

objectius que es pretenen. Donar orientacions de com fer el treball.  Explicar 

també les característiques del treball virtual i destacar els punts en els quals 

s’hauran d’esforçar més. Planificar la temporització de les activitats.

 Fase d’organització del treball en grups. Donar orientacions de com construir 

els grups. Explicar breument els rols que s’hauran d’interpretar. I els càrrecs 

que  s’hauran  d’assolir.  El  professorat  en  aquesta  fase  ha  d’estimular  la 

interacció.

 Desenvolupament de les tasques.. El professorat inicia una activitat presentant-

la, o recordant la seva presentació. Convida els/es alumnes que participin per 

fer el treball de manera cooperativa, aclareix dubtes, repassa el funcionament 

de  l’eina  TIC  que  s’utilitza.  Ajuda  a  la  resolució  de  conflictes,  millor 

presencialment. Pot enviar mails si algun alumne no segueix i cal ser ajudat de 

manera específica, o se li  ha de cridar l’atenció perquè no treballa o té una 

actitud negativa. Ha d’aconsellar quan no es prenen decisions.

 Tancament  de  les  activitats.  Fer  una  posada  en  comú,  dinamitzant  la 

intervenció de l’alumnat per fer valoracions de les tasques fetes, i aportar les 

valoracions com a professor/a. Fer documents de coavaluació i d’autoavaluació 

que els alumnes hauran d’emplenar. Avaluar a partir d’aquests documents i del 

seguiment del treball fet. 

 

E.3.6 Valoració del conjunt del treball virtual

 D’acord amb l’opinió de l’alumnat, el treball virtual, si bé l’han trobat motivador, 

no els ha resultat  fàcil,  especialment  per fer discussions,  fet  que obligava a 

escriure només el més necessari. Les professores i observadora estem d’acord 
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amb aquesta valoració, ja que han pogut viure l’engrescament especialment en 

el blog, i també som conscients de l’esforç de comunicació que els ha suposat 

el treball virtual.

 L’alumnat creu que s’han esforçat a ser responsables, i que han hagut de ser 

autònoms.  També  les  professores  estan  d’acord  en  aquest  dos  aspectes. 

Personalment,  en l’anàlisi  dels  fòrums he pogut  veure moltes participacions 

que,  de  manera  específica,  denotaven  aquesta  responsabilitat,  i  també  la 

demanda de responsabilitat cap als companys/es. 

Pel que fa a l’autonomia s’ha de dir que l’experiència es va plantejar amb un 

acompanyament “distant” del professorat, per tal de valorar si el grup era capaç 

de desenvolupar les tasques amb un grau important d’autonomia. El resultat ha 

demostrat aquesta capacitat en l’alumnat, sobretot en l’ Institut Vil·la Romana. 

En els dos centres, però, hi ha hagut d’intervenir el professorat en la resolució 

de conflictes,  i  també quan l’alumnat  havia de començar  una tasca,  o calia 

recordar que havien d’acabar-la.

 El treball  virtual ha resultat lent, aspecte en el que coincidim de ple tots els 

implicats. Pels/es alumnes, això ha fet que s’allargués massa, i se’ls fes pesat. 

Malgrat això, el grup de l’ Institut Vil·la Romana va acabar totes les activitats, 

però,  com  ja  hem  dit  anteriorment,  el  grup  de  l’  Institut  Banús  no  ho  va 

aconseguir.  Creiem  que  és  necessari  reduir  la  mida  dels  grups,  limitar  el 

nombre de preguntes que fan als personatges, i valorar la possibilitat de fer el 

repartiment  de  rols  i  càrrecs  de  manera  presencial,  com  accions  que 

afavoreixin  fer  un  treball  més  breu.  Però  també  cal  que  els/es  alumnes 

respectin els terminis de les tasques, fet que hauria d’estar recollit en la carta 

de  compromisos.  D’altra  banda,  si  no  es  respecten,  cal  que  el  professor 

intervingui ràpidament. També finalment, cal tenir present en la planificació de 

l’activitat,  les  aturades  com  vacances  de  final  de  trimestre,  o  viatges  de 

l’alumnat, fets que hem pogut observat com incidien negativament en l’evolució 

del treball, ja que es produïen bloquejos. 

 Destaquen les professores, que el treball  també ha permès desenvolupar la 

creativitat a l’alumnat, especialment en el desenvolupament de l’escriptura, tant 

en els arguments que han construït, com en al redacció de la informació que 

presentaven als  fòrums i  als  blogs.  També hem comprovat  la  creativitat  de 

l’alumnat. Per exemple, en l’elaboració dels personatges a través del Voki, en 

el quals han definit característiques personats i experiència professional.
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 Respecte a les connexions a Internet, sembla que en general no ha generat 

gaires problemes. Molts/es alumnes han disposat d’Internet a casa, i altres que 

no estaven en aquesta situació han estat ajudats/des per companys/es. Hi ha 

hagut  algun  comentari  sobre  dificultats,  en  famílies  nombroses,  ja  que 

l’ordinador  s’havia de compartir  i  no sempre estava disponible.  Així  ho hem 

pogut saber a través de les enquestes realitzades a l’alumnat.

 Per part de totes les persones implicades en aquesta experiència, hem pogut 

constatar  la  riquesa  de  valors  personals  implícits  en  el  treball  fet,  que 

evidencien a la vegada, treball de competències personals i socials, com hem 

dit d’autonomia, creativitat, responsabilitat i també saber relacionar-se amb l’ús 

de  salutacions,  reforçant  l’opinió  dels  companys  o  animant-los,  demanant 

disculpes, i fins i tot expressant de manera espontània emocions i comunicació 

oberta. D’altra banda han interaccionat demanant aclariments, fent propostes 

d’organització,  demanant  responsabilitat  al  grup,  mostrant  desacord,  donant 

exhaustives explicacions per deixar ben clar el perquè de les opinions, resumint 

opinions i reformulant-les, en algunes ocasions. 

 Treballant  cooperativament  han  pogut  repartir-se  els  rols  i  assumir  alguns 

càrrecs, com el de secretaris del fòrums; han fet un llistat únic de preguntes per 

dirigir als personatges, han aportat argumentacions a favor o en contra que la 

parella del problema tingui un fill/a, malgrat que ha tingut un caire més d’opinió 

personal que de discussió, però en tot cas ha estat suficient com per construir 

cooperativament un text amb les idees principals de les argumentacions.

F. Resultats de les enquestes realitzades a professorat de l’àrea d’un curs de formació

Es va passar una enquesta inicial al professorat que assistia al curs de formació de la 

Biologia contextualitzada, en el Cesire CDEC, del qual l’observadora era formadora. 

Es volia saber si aquest professorat tenia coneixement sobre el TCV, quant a la millora 

que podia suposar per l’alumnat  treballar  amb aquesta tècnica,  i  quines eines TIC 

utilitzarien ells per gestionar el TCV. Els resultats són els següents.

Els assistents eren uns 15 professors amb diferents anys d’antiguitat en la professió.

F.1 Quina millora pot suposar per l’alumnat la gestió d’activitats treballades de manera  

cooperativa i virtual?
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• Poden treballar des de qualsevol lloc que disposi d’Internet, poden treballar en 

grup sense reunir-se físicament, donant eficiència al temps.

• Poden treballar en grup en horaris diferents.

• Fan un aprenentatge pel món laboral i l’ universitari, on s’utilitza molt el treball 

virtual 

• Potencia la responsabilitat, el compromís, el respecte, la participació, la 

interacció, la discussió i l’autoaprenentatge i l’autoregulació

• Amb la discussió es fa construcció de coneixement

• És un una forma de treball motivadora

• Els alumnes aprenen els uns dels altres i fins i tot poden engrescar-se 

mútuament

• Aprenen a repartir-se tasques

• Aprenen a ser sintètics

• El treball virtual és avantatjós pels/es alumnes tímids/es

• Es pot treballar també sincrònicament quan cal, per exemple en les posades en 

comú

• El professor pot anar revisant el treball a mesura que avança

• Trenca les barreres de l’aula. Permet fer grups de diferents escoles, nivells 

socials, o qualsevol altra selecció.

F.2 Quines eines TIC utilitzaries per fer el treball cooperatiu virtual?

• Eines que permetin fer simulacions

• Animacions de models, vídeos, jocs i en general recursos per a treballar 

continguts. També eines per fer presentacions com edició de vídeos, power 

point...)

• Correu electrònic per enviar informació i xats com eines de comunicació 

sincrònica

• Moodle com a plataforma

• Eines que permetin treballar amb alumnes d’entorns diferents
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• Eines web 2.0 : Blogs, web camp per a videoconferències, fòrums, eines per 

compartir documents com els wikis o Google docs 

• Pàgina web del professor o del centre amb materials disponibles, on s’hi puguin 

posar materials de l’alumnat

• Xarxes socials

També destaquen alguns aspectes desavantatjosos:

• La dificultat principal és el temps que ocupa fer protocols de treball cooperatiu i 

virtual

• El seguiment de les tasques de l’alumnat pot ser laboriós

Com es pot veure, el professorat té coneixement al voltant de la potencialitat del TCV, 

com a gestionador d’activitats. De fet alguns professors van manifestar haver realitzat 

petites experiències amb blogs, o altres eines, com per exemple el Moodle. 

No obstant això, creiem que cal incentivar la implementació d’aquesta tècnica de 

treball en l’alumnat, i per tant que als cursos de formació del professorat s’hauria de 

planificar el TCV com a tècnica de treball, amb casos pràctics que puguin ajudar el 

professorat a aplicar-lo en el seu alumnat, i donar-li així, la rellevància que es mereix a 

conseqüència dels valors que pot aportar i que hem exposat aquí .
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5. EL JOC DE ROL PRESENCIAL I EL JOC DE ROL VIRTUAL

D’acord  amb  alguns  autors  Ehuletche,  A.  200151,  si  comparem  trets  de  les  dues 

modalitats de treball podem dir que, en les interaccions virtuals, els interlocutors no 

tenen les guies pròpies de la conversa oral, el to de veu, les aturades pròpies quan 

acaba una explicació, etc. Tampoc no hi ha el llenguatge gestual, gestos, moviments 

de cap que aproven o rebutgen, etc, que suposa més de la meitat de la comunicació 

verbal,  ni  es  pot  comprovar  la  reacció  de  l’  interlocutor.  Com  ja  hem  comentat 

anteriorment, els/es alumnes s’ajuden amb emoticons per substituir molts d’aquests 

aspectes i intentar comunicar si el to de la conversa és de tranquil·litat, de satisfacció o 

d’enuig, per exemple. 

En la conversa escrita, segons la mateixa autora, el context ve definit pel propi escrit 

que es va construint, a diferència de la conversa oral en què el context se situa fora de 

la llengua, i la comunicació resulta més àgil. Els/es alumnes que han fet la present 

experiència han constatat aquesta dificultat, que reverteix en una evolució lenta del 

treball, i han valorat com difícil la comunicació virtual. Creiem que és molt lògic ja que 

estan cursant secundària, i per tant desenvolupant aquesta competència. 

Malgrat aquestes dificultats cal valorar la llengua escrita en el treball virtual com una 

eina que permet un grau molt més gran de reflexió, i permet que molts interlocutors 

puguin estar comunicats alhora. Per exemple, per e-mail es possibiliten discussions 

més  igualitàries  que  condueixen  a  prendre  decisions  basades  en  el  coneixement, 

d’acord amb Ehuletche, A, 200152.

Segons  experiència  feta  per  Olarinan  199653,  en  comparar  un  mateix  treball 

desenvolupat de manera virtual o cara a cara, en el primer cas les idees originals van 

ser més abundants al no haver-hi interrupcions i no ser necessari respectar el torn de 

paraula. Virtualment també es va permetre l’ exposició total de les idees, fet afavorit 

per situar-se el treball  en un entorn en el qual el comportament és més desinhibit. 

També la presa de decisions va ser més favorable en l’entorn virtual malgrat que fos 

51 http://www.mdp.edu.ar/psicologia/aprendizaje/tesis_ana.pdf. Ehuletche, 2001 Influencia de la 
interacción grupal presencial y mediada electrónicamente en la toma de decisión. Fundamentos 
para el diseño de propuestas de mediación pedagógicas desde el Enfoque Constructivista en 
entornos de Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información..
52 http://www.mdp.edu.ar/psicologia/aprendizaje/tesis_ana.pdf. Ehuletche, 2001 Influencia de la 
interacción grupal presencial y mediada electrónicamente en la toma de decisión. Fundamentos 
para el diseño de propuestas de mediación pedagógicas desde el Enfoque Constructivista en 
entornos de Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información..
53 Olarinan,  B.,  et  al,1996  ,Citat  en   Euletche,  A,  2001.  Experimental  and  Experiential 
Approaches  to  Teaching  Face-to-Face  and  Computer-Mediated  Group  Discussion. 
Communication Education, Vol. 45, July 1996.
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més costós i lent arribar a consens. L’autor aconsella combinar les dues modalitats de 

treball presencial i virtual per obtenir una eficiència més gran. 

5.1 Algunes valoracions de la professora del grup a l’ Institut Cambrils

Des de fa uns anys la professora de Biologia de batxillerat i membre del grup de treball 

de la Biologia contextualitzada del Cesire CDEC, duu a terme el joc del rol de la fibrosi 

quística  de  manera  presencial  amb el  seu  alumnat.  L’observadora  els  va  fer  una 

enquesta per conèixer com es produeix aquesta activitat de manera presencial, i poder 

donar  així  pautes,  de  quan  és  aconsellable  realitzar  aquesta  activitat  de  manera 

presencial o de manera virtual.

Cal dir que el joc de rol presencial és una mica diferent al virtual quant a l’organització, 

ja que en la modalitat presencial la posada en escena consisteix en una taula rodona 

que es fa a la televisió, en la qual hi ha un presentador i moderador, i els personatges 

del joc.

L’estructura segons la professora és la següent:

 a) Tasques:

 Constitució del grup: El grup consta de tots els/es alumnes de biologia, un total 

de 7 a 9, segons els darrers dos anys.

 Repartiment de rols: Cada alumne/a fa un rol, o bé si el grup ha estat més gran 

que el nombre de rols, n’han compartit; per exemple hi havia dues científiques. 

La professora participa activament en l’assignació de rols, i també en algun cas 

ha deixat que triï l’alumnat.

 Preparació del joc de rol: Els/es alumnes van fer els preparatius a casa, i hi van 

dedicar alguna estona a l’aula per aclarir  dubtes. El  temps total  que hi  van 

dedicar no s’ha mesurat.

 Presentació del joc de rol en forma de taula rodona: El presentador juga un 

paper clau en el joc de rol, ja que fa la presentació d’uns 10 minuts.

b) Fases del treball i temporització:

• Inicial:  Explicació de la professora dels objectius de l’activitat, repartiment de 

rols, i assignació de les activitats que ha de fer cada component. Es fa durant 

15’ en una classe.

• Preparació de cada rol: Es preparen les preguntes per a cada personatge i les 

argumentacions  que  es  presentaran.  Es  dóna  unes  dues  setmanes  per  fer 
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aquests preparatius. Posteriorment la professora revisa les tasques i aclareix 

dubtes a l’aula durant uns 20’.

• Posada en escena del joc de rol. L’alumnat es posa al voltant d’una taula, i la 

professora fa de públic en una sessió de classe.

• Conclusions finals. 

• Valoracions de l’alumnat i de la professora sobre el treball fet. Temps?

c) Rol de la professora

- A l’ inici de l’activitat: Donava indicacions de com fer el treball. Explicació dels 

objectius. Aclaria dubtes del treball que els alumnes feien sobre la preparació 

dels rols.

- Durant el joc: Demanava aclariments a les argumentacions si era necessari, o 

reforçava algun personatge.

- Al final del treball: Va fer l’avaluació i va ajudar a fer l’autocrítica.

d) Actituds de l’alumnat

D’acord amb l’opinió de la professora aquestes són les valoracions de les actituds, 

situades en 4 categories possibles, “molta”, “bastant”, “poc” i “gens”

Actituds Molta Bastant Poc Gens
Organització X
Autonomia X
Compromís X X
Constància X

- Respecte  a  la  interacció,  es  valora  la  interacció  de  l’alumnat  durant  la 

preparació  del  joc  de  rol,  quan  els/es  alumnes  feien  les  preguntes  i  les 

responien.  També  alguns/unes  alumnes  que  compartien  rol  treballaven  de 

manera conjunta, sembla ser que fins i tot per Messenger. 

- Preparació de les preguntes. Alguns/unes alumnes les portaven preparades de 

casa,  altres sobre la  marxa quan sorgien dubtes entre els/es companys/es. 

També en la posada en escena sorgien preguntes de manera espontània.

- Presentació dels personatges. El presentador en el joc de rol portava un guió 

escrit molt preparat, i va presentar els personatges. Llavors cada personatge 
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portava un guió petit amb la descripció del seu personatge i les preguntes que 

havia pensat.

- Cerca  d’informació.  Tenien  informació  a  través  del  dossier  de  la  Biologia 

contextualitzada i de la web de la fibrosi quística.

- Document de síntesi final. No n’han fet.

- Avaluació: L’avaluació de la professora ha consistit en l’observació directa de 

cada alumne/a. Ha valorat la preparació del personatge, el grau d’implicació, la 

capacitat per argumentar i per fer l’exposició oral.

- Coavaluació: Els/es alumnes valoren l’esforç realitzat per tot el grup. La falta de 

treball d’algun, però, ha fet que el joc de rol en algun moment no acabés de 

funcionar.

- Incidents: Una alumna de bon rendiment acadèmic, al fer l’exposició oral es va 

bloquejar, donant la sensació que no havia entès res. Després va explicar que 

no es veia capaç de raonar en públic. 

No és un objectiu que ens haguem plantejat el de fer el comparatiu entre el joc de rol 

presencial i el virtual, ja que això requereix d’una planificació més detallada i afí entre 

les dues experiències. Tot i així, podem treure’n algunes conclusions força clares..

5.2 Avantatges del treball cooperatiu presencial envers el virtual.

La gestió és molt més ràpida, especialment el desenvolupament del joc de rol, més 

que els preparatius..

El treball resulta més fàcil per l’alumnat.

La interacció és més vital. 

No requereix d’eines especials, mes enllà de l’alumnat, el professorat i els llibres. L’ús 

d’Internet és optatiu.

Es treballa la competència oral

No s’ha d’estar tan pendent de com es construeix la comunicació per fer-se entendre, 

com  passa  en  la  comunicació  escrita.  La  comunicació  resulta  més  fàcil  perquè 

s’acompanya de gestos i expressions amb el cos que l’afavoreixen. 

Segons la professora, el moderador i  presentador  té  un  paper  més  destacat  en 

responsabilitat que la resta del grup. Si ell fa bé el seu paper, el grup funciona bé.

A l’acabar la tasca, l’alumnat i la professora mostren un alt grau de satisfacció davant 

una tasca lúdica i acadèmica. 
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5.3 Avantatges del treball cooperatiu virtual envers el presencial.

Els/es alumnes disposen de més temps per reflexionar abans d’opinar.

La informació al complet és consultable en qualsevol moment per part de l’alumnat i 

del professorat.

El treball pot ser vist per altres persones de fora de l’aula, fet que pot contribuir a ser 

un element de motivació per part de l’alumnat, i esforçar-se en fer millor el seu treball.

En el joc de rol els/es alumnes poden adoptar també un físic diferent al propi, fet que 

pot ajudar a estimular la creativitat, augmentar l’aspecte lúdic del joc, i ajuda els/es 

més tímids/es a expressar-se.

Treballen on-line sempre, per tant la cerca d’informació a Internet resulta molt còmoda 

i directa. 

Les eines TIC permeten ordenar molt bé totes les fases de l’activitat, en funció dels 

seus objectius. També permeten la participació de tothom per igual, explicitant així les 

seves opinions i reflexions. 

Permet desenvolupar les idees i la seva expressió sense interrupcions.

Permet  treballar  en  grup  sense  haver-se  de  trobar  físicament,  ajudant  així  a 

compatibilitzar  el  treball  en  grup  amb  les  activitats  extraescolars  dels  diferents 

alumnes. 

Permet treballar des de qualsevol lloc i moment, només cal una connexió a Internet.

Es treballa la comunicació escrita

No hi ha cap rol destacat per sobre dels altres. El treball és el resultat de la cooperació 

per un igual entre tots. 

Es fa un document cooperatiu final amb el resum dels principals arguments.

La construcció cooperativa del coneixement pot ser avaluada a través d’indicadors. 

En acabar la tasca l’alumnat i el professorat mostren la seva satisfacció pel treball fet, i 

també el cansament, atès l’esforç per fer tot el treball. 

Aquests són els  principals  aspectes que hem pogut  recollir.  Atesa la  parcialitat  de 

l’observadora, ja que ha investigat més a fons el TCV, pot aportar més avantatges pel 

treball virtual. Però sens dubte, poden haver-hi més elements que els que aquí hi ha 

presentats, com avantatges del joc presencial, però ens hem de cenyir a l’aportació en 

aquest treball, que de manera no planificada, la professora del grup presencial ens ha 

pogut lliurar. 
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Finalment creiem que, la implementació del joc de rol presencial pot afavorir la cohesió 

del grup per la seva característica de vitalitat, i pot ser útil com a eina dinamitzadora a 

l’aula. I també, evidentment, quan no es disposa de gaire temps per realitzar l’activitat. 

En canvi, el joc de rol virtual, si bé implica també cohesionar el grup, els procediments 

són més lents. Destaquem però, la reflexió i la interacció com molt rellevants en aquest 

tipus de treball virtual. Creiem a més a més, que pot ser de gran interès i molt 

enriquidor per l’alumnat, fer el treball virtual entre l’alumnat de centres diferents
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6. CONCLUSIONS

1.-  Hem  pogut  comprovar  com  l’entorn  Moodle  amb  les  eines,  fòrum  blog,  i  wiki 

permeten gestionar una activitat de síntesi de la Biologia contextualitzada, de manera 

cooperativa, virtual i asincrònica.

 2.- L’aprenentatge en aquest entorn virtual s’ha centrat en l’alumnat, que de manera 

autònoma ha treballat cooperativament organitzant, proposant, negociant i decidint per 

aprendre.

3.-  El  caràcter  virtual  i  asincrònic  del  treball,  ha  permès  a  l’alumnat  guanyar 

independència pel que fa a l’horari en el qual podia treballar, i també pel lloc des del 

qual podia treballar, compatibilitzant així, les possibles dedicacions extrascolars que 

cada alumne tenia, amb el fet de treballar en grup.

4.- Hem comprovat com el desenvolupament de les tasques virtuals té un ritme més 

lent que el de les presencials,  i s’ha de tenir en compte a l’hora de programar-les. 

Malgrat aquesta dificultat,  l’element reflexiu que aporta l’escriptura de les idees, i la 

fluïdesa de les mateixes,  sense interrupcions per part  de companys/es,  aporta una 

riquesa molt elevada a l’aprenentatge de l’alumnat.

5 .- L’acompanyament del professorat en aquests tipus de treball de l’alumnat, és molt 

important, si bé s’ubica aparentment en un segon pla. El professorat fa el disseny de 

les activitats i gestiona les eines TIC necessàries per desenvolupar-les, però també, 

dóna  tota  mena  d’explicacions  a  l’alumnat  per  engegar  el  treball,  i  potencia  l’ 

autonomia durant el seu desenvolupament. Però el professorat també s’ha de mostrar 

disponible a través de correu electrònic o del fòrum, o del bloc.  El professorat també 

ha de tancar  les  activitats  un cop  acabades,  de  manera  presencial  o  virtual,  per 

valorar els aspectes positius del treball fet, i  ajudar l’alumnat a ser conscients dels 

errors,  i a superar-los en les següents tasques. El professorat finalment ha de tenir  en 

compte els  resultats  de la  coavaluació  i  de l’autovaluació  de l’alumnat,  en la  seva 

pròpia avaluació..

6.- El treball cooperatiu virtual comporta l'ús de la llengua escrita com a vehicle de 

comunicació, que proporciona a l’alumnat el poder interaccionar, però també construir 

de manera cooperativa el coneixement. Els/es alumnes, en aquesta experiència,  han 

fet un esforç de comunicació, per acordar en cada activitat la seva organització i donar 

un producte final,  com un llistat  de  rols  que havia  de fer  cadascú,  o  un llistat  de 

preguntes,  o  un  llistat  d'arguments.  Però  també  han  fet  un  gran  aprenentatge 

interaccionant entre ells, i reflexionant les seves participacions abans de fer-les, en el 

procés d’escriure-les, i en les possibles revisions posteriors. En tot cas l’ entorn virtual 
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asincrònic ha permès que la informació fos disponible per a tot el grup, i podent ser 

revisada  en  qualsevol  moment  del  procés  de  treball,  Per  aquests  motius  la  no 

realització d’aprenentatges cooperatius i virtuals suposa una pèrdua important de fer al 

nostre alumnat més competent en comunicació, i per tant s’hauria de considerar que 

l’aprenentatge  virtual  no  és  una  tècnica  més  de  treball,  sinó  una  tècnica 

complementària de l’aprenentatge presencial.

7.- Quan es planifica TCV, cal donar-li una estructura que inclogui les fases de creació 

de  l'equip,  consolidació,  desenvolupament  i  tancament  de  l'activitat,  planificant 

aspectes rellevants de cada fase.. El rols adients del professorat  i  de l’alumnat en 

cada fase, permetran  l’ estructuració fonamental en el treball virtual.

8-  Els  fòrums  permeten  les  relacions  socials  com  salutacions,  aprovacions 

d'organització,  ànims als/es  companys/es,  humor,  agraïments,  converses informals, 

disculpes, expressió d'emocions i comunicació de circumstàncies personals, que hem 

pogut comprovar són necessàries  per la creació d’un clima del treball adient.

També  aporten  manifestacions  de  responsabilitat  individual,  i  de  demanda  de 

responsabilitat  entre  els/es  companys/es,  propostes  d'organització,  aclariments 

d'organització  i  preguntes  d'organització  i  de  contingut.,  en  conjunt  són  un  seguit 

d’elements  d’interdependència  positiva  necessaris  per  desenvolupar  un  bon  treball 

cooperatiu.

Els/es alumnes a més a més en els fòrums, donen d'explicacions i argumentacions, 

reforçant  o discutint opinions dels/es companys/es. Gracies a aquestes accions, cada 

estudiant pot modificar els seus punts de vista inicials, reformulant els seus arguments 

inicials,  i  en  definitiva  construint   coneixement  a  partir  de  la  interrelació  amb  els 

companys.  

9.- Els fòrums aporten molta informació sobre com treballa un grup, observant el seu 

discurs i la presència d’elements indicadors de treball cooperatiu. A la vegada aquests, 

indicadors permetran donar orientacions prèvies  a l’alumnat de com treballar en grup, 

i seran adients  com elements d’avaluació  del treball.

10.-  El  blog  en  aquesta  experiència,  ha  permès  a  l’alumnat  participar  de  manera 

creativa i lúdica, aconseguint mantenir l’atenció constantment, a la vegada que podem 

concloure que aquesta eina TIC ha estat idònia per a la gestió dels personatges i de la 

informació generada, per tant molt recomanable per desenvolupar jocs de rol. 

11.-  El  Wiki  hem  comprovat  que  és   una  eina  molt  potent  en  quan  permet  la 

construcció  cooperativa  i  guiada  de  textos,  i  és  especialment  enriquidora  quan 

l’alumnat  prèviament  comparteix  un  mateix   coneixement.  El  producte  final  en 
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l’experiència  ha  resultat  una   síntesi  de  les  idees  més  rellevants  al  voltant  de  la 

problemàtica plantejada..

12.- La plataforma Moodle ha estat un entorn adient per   donar estructura al treball 

virtual,  amb l’ajut de  les eines web 2.0 (fòrum, blog, wiki), que han permès gestionar 

les  preguntes  i  en  general  tot  el  tractament  de la  informació  necessari,  per  donar 

resposta a la pregunta inicial plantejada en l’activitat del joc de rol. 

 13.- Pel que fa a l'organització dels grups de l’alumnat s’ha vist la necessitat de fer 

grups de 5 o 6 persones com a màxim per treballar en l’entorn virtual proposat, ja que 

si  els  grups  són  massa  grans  costa  molt  fer  el  seguiment  de  les  converses  i 

interaccions, i també són més difícils les negociacions. Aquestes dificultats allarguen 

innecessàriament el treball. 

14.-  S’ha  pogut  comprovar  que,  a  l’inici  de  les  tasques  virtuals,  l’alumnat  hauria 

d’acordar una carta de compromisos per establir normes de funcionament sobre com 

treballar i com actuar davant les dificultats.

15.- A través dels resultats obtinguts podem afirmar que l’organització de les activitats 

amb les eines TIC ha afavorit l’adquisició de competències. Seguint la classificació de 

Jackes Delhors, podem concloure que gran part dels elements competencials que ell 

anuncia s’han observat al llarg del treball. Per exemple, el control de les emocions per 

poder  treballar,  apel·lant  a  la  responsabilitat  per  poder  aconseguir  els  objectius 

proposats,  o  fer  preguntes  per  fer  indagacions.  En  conclusió,  el  treball  proposat 

potencia la competència genèrica de “saber ser”. 

16.- Hi ha hagut cerca d’informació,  emissió de judicis  reflexionats i  argumentats,  i 

construcció de coneixement cooperativament, és a dir  “sabers”.

17.- Els alumnes han mostrat iniciativa en moments importants en què es pretenia 

prendre decisions, mantenint una atenció bastant continuada al llarg del treball, i han 

demostrat creativitat, alhora que han sabut, amb ajut mínim del professorat, resoldre 

conflictes que han sorgit. N’hi ha hagut alguns que, malgrat que les TIC no eren del 

seu gust, no han tingut cap problema a treballar-hi, mostrant-se competents per a tots 

aquest aspectes que, en general, anomenem “saber fer”.

18.-  S’han  observat  multitud  d’explicacions  i,  en  general,  respecte  pels/es 

companys/es, capacitat de cooperació i  de resoldre conflictes, Per aquest motiu,  el 

treball cooperatiu virtual plantejat potencia la competència “saber conviure”.

19.- Podem valorar, per tots aquests motius, que el treball fet ha resultat de riquesa 

competencial i creiem que l’aplicació de TCV en altres contextos afavorirà igualment 

119



El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia

l’adquisició de competències rellevants, i per aquest motiu creiem que cal reivindicar-lo 

per tal que el seu ús, en tasques acadèmiques, sigui més habitual.

20.- Hem comprovat, d’acord amb la bibliografia, com el TCV és una tècnica de treball 

que actualment s’utilitza tant en el món universitari, com en el món del treball, per tant 

cal que els nostres alumnes adoptin un mínim de pràctica que els ajudarà a connectar-

se amb aquesta realitat social.

21.-  S’ha  manifestat  l’  interès  que  desperta  a  l’alumnat,  la  possibilitat  de  treballar 

cooperativament amb alumnes d’altres centres, i s’ha fet una proposta que creiem pot 

ser  implementada  quan  els  grups  estan  formats  també  per  alumnes  de  centres 

diferents, en especial els que formen  part del projecte de la biologia contextualitzada. 

22.- Al comparar aspectes generals d’un treball realitzat en un entorn virtual i un de 

molt semblant en un entorn presencial, s’ha vist que les dinàmiques són molt diferents. 

En el presencial la comunicació ha estat vital i ràpida, mentre que en el treball virtual 

es requereix més temps, i en canvi a porta més reflexió. D’altra banda sembla que la 

distribució de rols ha estat més equilibrada  entre els participants del joc de rol virtual. 

En tot cas són dues formes de treballar disponibles, a les quals el professorat pot optar 

en funció de les circumstàncies i moment en què es troba el grup..

23.- Finalment, cal animar i potenciar l'ús de treball cooperatiu virtual en les tasques 

habituals del professorat, recomanant que sigui incorporat com a tècnica rellevant per 

la seva riquesa  competencial, en la formació del professorat. 
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Annex I

GUIÓ DE L’ACTIVITAT VIRTUAL: PROTOCOL DE L’ALUMNAT I GUIA DIDÀCTICA

Tenir fills quan els pares pateixen malalties hereditàries?

(Document per l’alumnat)

Presentació del joc de rol

Us proposem una activitat virtual en grup, perquè la desenvolupeu fora de l’horari de 

l’Institut, i amb l’objectiu que us ajudi a reflexionar sobre la problemàtica de tenir fills 

quan un dels progenitors té una malaltia hereditària greu.

En l’activitat formareu part dels experts un Comitè bioètic de molt prestigi que, a través 

d’un blog,  aconsella  a persones que tenen problemes com el  que us plantegem a 

continuació.

Una parella que desitja ser pares, vol demanar l’opinió al Comitè bioètic per tal que els 

orienti per prendre la decisió de tenir fills, donat que tenen un dilema ja que ella és 

malalta de fibrosi quística. Tenen por de que portar una persona al món en les seves 

circumstàncies, no sigui gaire ètic.

El Comitè el composen un grups d’experts, dels quals tu n’ets un, que hauran d’emetre 

un  consell  a  la  parella  desprès  d’haver  reunit  suficient  informació,  i  debatut  la 

problemàtica. 

1- Objectiu general del treball.

Aquesta activitat pretén que pugeu aconsellar a la parella en la seva decisió de tenir 

descendència., desprès que hagueu reflexionat i argumentat cooperativament sobre la 

situació dels pares i les conseqüències de tenir un fill/a en les seves circumstàncies.

2.- Descripció general de les tasques 

Per complir els objectius del treball haureu de: 

-  Distribuir-vos els  rols  que heu de representar  en joc  de rol.  I  també els  càrrecs 

necessaris perquè funcioni el treball virtual.

- Plantejar-vos preguntes rellevants que puguin aportar-vos informació significativa per 

orientar a la parella. (Disposareu d’un guió de com fer preguntes).

- Elaborar i presentar el personatge que interpretareu, en el “bloc de rol” (Joc de rol en 

un blog).
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-  Cada  personatge  ha  de  respondre  les  preguntes  que  se  li  facin.  Al  tractar-se 

d’experts, haureu de informar-vos bé per tal de donar les respostes coherents, i amb 

informació rellevant per l’objectiu de l’activitat. 

- Amb tota aquesta informació podreu construir la vostra opinió individual, sobre si la 

parella  ha  de  tenir  descendència  o  no,  i  presentar-la  de  manera  argumentada. 

(Disposareu d’un guió de com argumentar). 

Però el  més important,  és que feu debat  entre vosaltres per discutir  les opinions  i 

arguments. D’aquesta manera, a partir de les intervencions dels companys, la vostra 

opinió inicial podrà evolucionar, i millorar, canviar, o ser més detallada. 

- Desprès haureu de fer un text cooperatiu, en el qual han de constar els principals 

arguments tant a favor de que la parella tingui descendència, com els que vagin en 

contra  d’aquesta  decisió.  Si  algú  de  vosaltres  afirma que  no  es  pot  decidir  sobre 

aquesta descendència, perquè hi ha coses a favor i coses en contra, també haurà de 

constar en el text cooperatiu. 

- Finalment haureu de donar alguns retocs al text cooperatiu perquè tingui l’aspecte i la 

formalitat d’un informe, el que el Comitè bioètic ha de donar a la parella, a partir de 

totes les argumentacions recollides en el text cooperatiu. 

2.- Activitats en el Moodle, càrrecs per cada activitat i terminis.

Per a fer el vostre treball disposeu d’un curs Moodle organitzat de la següent manera. 

1.- Un fòrum per a fer el repartiment dels rols que vulgueu representar i el càrrecs 

necessaris per fer l’activitat. Els càrrecs que us podeu repartir poden ser: la persona 

moderadora  que  vetlli  perquè  tothom  aporti  la  seva  tasca,  i  en  cas  de  que  dos 

companys vulguin representar el mateix rol o càrrec, ajudi a solucionar el problema, la 

persona dinamitzadora quan el treball és bloqueja, la persona recordatori del calendari 

i dels terminis, la persona revisora, que ha d’estar al cas de l’ortografia i de la redacció 

i avisi al/la company/a quan hi ha errors, la informadora que penjarà els acords en el 

fòrum,i  també l’acta  amb els  aspectes  positius  i  negatius  de  la  valoració  final  de 

l’activitat  feta  amb  el  professorat,  la  persona  representant que  contactarà  amb  el 

professorat quan sigui necessari, i la iniciadora, que explicarà al grup els punts bàsics 

de la següent tasca que hauran de fer. 

Aquest fòrum tindrà un termini d’uns 10 dies d’activitat.

2.- Un fòrum per presentar les preguntes que s’ha de dirigir als experts del joc de rol. 

Aquí els càrrecs també seran la persona moderadora, que ha de vetllar perquè cada 
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expert tingui dos o tres preguntes coherents i ben plantejades, i que cada alumne no 

dirigeixi  les  preguntes  al  personatge  que  ell  mateix  hagi  de  representar-  la 

dinamitzadora que vetllarà perquè les preguntes no es repeteixin i siguin rellevants, i 

proposar canvis si cal, la persona recordatori del calendari i dels terminis, la revisora,  

la informadora que penjarà el llistat de preguntes finals en el fòrum,i també l’acta amb 

els  aspectes  positius  i  negatius  de  la  valoració  final  de  l’activitat  feta  amb  el 

professorat,  la  persona  representant que  farà  de  contacte  amb el  professorat  i  la 

iniciadora, amb la mateixa funció que en el primer fòrum. Per equilibrar la dedicació 

dels  càrrecs,  proposem que el  que hagi  tingut  menys feina en el  fòrum, pengi  les 

preguntes al personatge corresponent en el blog.

El fòrum romandrà obert durant una setmana.

3.- Un link en el blog, lloc en el que s’hi representarà el joc de rol. 

El blog pot ser un lloc interessant perquè expresseu la vostra creativitat, ja que haureu 

de construir el vostre personatge, i ho podeu fer de manera que sigui “animat”, amb 

imatges o altres recursos. Us proposem que aneu a l’adreça http://www.voki.com/, per 

fer un personatge animat. 

Disposeu de pautes per fer els personatges en el document de “pautes de treball” en el 

Moodle.

Una pestanya del blog es dedicarà la vostra comunicació com estudiant de Biologia, 

per  tal  que  pugueu  intercanviar  opinions  sobre  les  vostres  creacions,  ajudar-vos 

aportant materials, pàgines web, etc, i també per discutir sobre si la informació que 

cada personatge presenta en les respostes, és significativa, i ben seleccionada d’acord 

amb l’objectiu de l’activitat. Aquí no assignarem càrrecs, sinó que qui cregui que una 

resposta s’ha  de millorar  per algun motiu,  que ho comuniqui  en aquest  espai,  i  el 

company afectat respongui a la petició. 

El treball del blog estarà actiu durant uns 10 dies.

4.- Fòrums d’opinions argumentades.

En aquest fòrum haureu d’aportar la vostra opinió sobre és convenient que la parella 

tingui descendents o no, a partir de tota la informació que ha aparegut en el blog. 

Podeu opinar com alumnes de Biologia, o si ho preferiu com experts del joc de rol. Ho 

haureu de decidir entre vosaltres al inici del fòrum. 
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En qualsevol cas, heu de seguir les instruccions de com argumentar amb el document 

que trobareu en el Moodle. Cal que cadascú faci 2 o 3 arguments únicament, i deixar 

que els companys n’aportin de nous. En aquest fòrum els càrrecs seran els habituals, i 

faran les funcions similars.  La persona  moderadora, que ha de vetllar perquè cada 

expert/ alumne presenti dos o tres arguments coherents i clars, la dinamitzadora que 

vetllarà perquè els arguments entre companys no siguin còpies idèntiques, i en tot cas 

siguin rellevants, i avisar si cal a un company, persona recordatori del calendari i dels 

terminis, la revisora, la informadora farà l’acta amb els aspectes positius i negatius de 

la valoració final de l’activitat feta amb el professorat, la persona representant que farà 

de contacte amb el  professorat,  i  finalment  la persona  iniciadora,  que al  començar 

aquest fòrum farà el recordatori del treball que han de fer entre tots, i també explicarà 

en que consisteix la següent tasca. 

El fòrum estarà obert durant una setmana

5.-  Wiki per construir  un text  cooperatiu amb els principals  arguments.  Aquí  un de 

vosaltres, per exemple la persona iniciadora dels fòrums, començarà una frase amb un 

argument a favor o en contra, i el següent company podrà millorar o ampliar l’aportació 

anterior,  o  n’afegirà  una de nova,  en  tot  cas mai  s’ha  d’esborrar  una participació, 

posteriorment un altre company farà el mateix, i així tots i un per un, aniran participant 

fent la seva aportació. El text ha de presentar finalment, els arguments més rellevants, 

tant a favor com en contra de que la parella tingui descendència, i en tot cas ha de ser 

un text ordenat.. Per tant serà convenient que desprès de que tothom hagi aportat una 

idea rellevant,  es modifiqui  l’estructura si cal,  ajuntant o separant paràgrafs, posant 

punts, canviant de lloc un argument, etc..El text el feu entre tots. 

6.- Informe final. Per fer l’informe heu de fer una mica d’adaptació del text cooperatiu. 

ja  que  és  el  document  que  el  Comitè  bioètic  lliurarà a  la  parella.  Ha  de  tenir  un 

encapçalament per dirigir-se a la parella, i per donar el consell  orientador, s’han de 

destacar els aspectes centrals dels arguments a favor o en contra presentant-los amb 

claredat i paraules, pròpies fent una síntesis de les principals idees. 

La Wiki per fer el text cooperatiu i l’informe estarà oberta durant 10 dies.
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3- El treball ha de ser cooperatiu

El treball que us proposem l’heu de fer en grup, de manera cooperativa. Això vol dir 

tothom ha de ser responsable del seu treball individual però heu de col·laborar amb els 

companys  facilitant  documents,  materials,  és  a  dir  ajudant-vos,  i  sobretot 

interaccionant  entre  vosaltres.  En  el  Moodle  disposareu  d’un  document  sobre  els 

aspectes  importants  a  tenir  en  compte  perquè  el  treball  sigui  cooperatiu  i  també 

trobareu pautes sobre com fer les preguntes, la cerca d’informació, les respostes en el 

blog, la presentació dels personatges del blog i el text cooperatiu final. El seguiment 

d’aquestes orientacions es tindrà en compte per fer l’avaluació del treball.

4- Organització dels grups cooperatius.

Us haureu de distribuir en grups de 5 a 6 persones, per desenvolupar els següents 

càrrecs del joc de rol:

1. Persona especialista en medicina:. És la metgessa de la Sra Filiprim, li  indica la 

medicació que ha de prendre, les teràpies de manteniment, etc.

2.-Persona implicada en la recerca, experta en lleis de l’herència, especialitzada en 

transmissió  de  malalties  hereditàries  i  coneixedora  de  les  noves  aplicacions 

biotecnològiques  en  medicina.  Treballa  en  un  hospital,  en  un  projecte  en  el  qual 

pretenen introduir modificacions en els embrions humans, per evitar la malaltia.

3.-Direcció  de  la  Associació  de  drets  dels  menors,  vetlla  pels  drets  dels  menors. 

Aportaran la seva visió en el problema, sempre en base a protegir al nadó.

 4.-Persona  especialitzada  en  filosofia,  ha  d’explicar  els  problemes  bioètics  que 

comporten determinades formes de teràpia que s’utilitzen en l’actualitat, o que es volen 

utilitzar en un futur immediat en medicina, per guarir malalties greus. .

5.-Jurista.  Explica  les  lleis  actuals  que  afecten  l’avortament  o  la  manipulació 

d’embrions.

6.-Srs. Filiprim, la parella que vol tenir descendència.

Cas  que  el  grup  sigui  de  5  persones,  podeu  ajuntar  en  un  sol  personatge  la 

presidència de l’associació dels drets dels menors amb el /la filòsof/a. 
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Guia didàctica de l’activitat virtual

Es tracta d’una activitat de síntesis que sobretot és mobilitzadora de coneixements, 

però  que  també permet  la  indagació  en nous  aspectes,  com els  tecnològics  i  els 

socials, que formen part del context de la malaltia que es planteja.

Per realitzar-la,  és convenient  obrir un curs en el  Moodle del centre, en el qual es 

destinarà  un  espai  per  penjar  documents  que  l’alumnat  pot  necessitar  al  llarg  del 

procés, i  també de fòrums amb objectius concrets cadascun, i  una wiki  que pretén 

facilitar la confecció d’un text cooperatiu. Així mateix, a partir de l’apartat de bitàcoles 

del Moodle, o bé, a través d’un link a “blogger” es podrà accedir al blog, espai on 

pròpiament l’alumnat desenvoluparà el joc de rol. 

Per acompanyar l’activitat, en el Moodle podran consultar un guió de pautes de com 

treballar les activitats amb les eines TIC que proposem.

Els alumnes hauran de fer el repartiment de rols i càrrecs que s’indiquen en el protocol 

de l’alumnat, en un fòrum, i també en el començament de l’activitat hauran d’acordar 

una carta de compromisos que els ajudarà a respectar unes normes en moments de 

més dificultat. Aquestes activitats, si no es disposa de temps suficient, es poden fer 

presencialment,  però  en  tot  cas  és  necessari  un  fòrum  previ,  abans  d’iniciar  les 

tasques acadèmiques, en el que l’alumnat aprengui a treball en fòrums.. 

En la següent activitat es proposa que facin preguntes rellevants que permetin indagar 

sobre alguns aspectes socials i tecnològics de la malaltia, i també mobilitzar els seus 

coneixements. S’hauran d’ajudar a formular bé les preguntes i estriar les que siguin 

més rellevants, interaccionant entre el grup.. D’aquesta manera inicien un procés de 

tractament  d’informació,  que  continua  ja  en  el  joc  de  rol,  quan  cada  alumne 

desenvolupa un rol en el que ha de fer cerca d’informació i presentació de la mateixa 

en forma de respostes a les preguntes que li han plantejat.

Amb aquesta informació disponible per a tot el grup, l’alumnat haurà de posicionar-se 

a favor o en contra de que la parella tingui descendència. L’alumnat aquí pot treballar 

actuant des del rol, o bé simplement com alumnes que a partir de la informació que 

faciliten els experts tenen una opinió.  En tot  cas, per argumentar disposaran en el 

Moodle d’un document que els ajudi a fer les argumentacions. En aquesta activitat és 

molt  important  el  debat  que  les  opinions  i  arguments  puguin  originar,  donat  que 

l’objectiu és que construeixin coneixement de manera cooperativa, per tant l’alumnat 

haurà d’interaccionar, com és natural en un espai com un fòrum. 

Les  activitats,  en  aquest  moment,  hauran  permès  que  l’alumnat  comparteixi  un 

coneixement  comú  respecte  la  malaltia,  i  això  a  la  vegada  facilitarà  que  puguin 
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construir un text cooperatiu amb els principals arguments, en el format d’una wiki, en la 

que cadascú ha de fer la seva aportació, alhora que altres companys poden participar 

fent ampliacions o modificacions per millorar-la. Finalment el text s’ha de convertir en 

un informe, què és el que per orientar a la parella, el Comitè bioètic li lliurarà.

Com activitat addicional, l’alumnat podrà presentar el seu personatge en el blog, de 

manera  creativa,  amb imatges i  comentaris,  o  amb aplicatius,  que  com el  Voki,  li 

aportin una animació.

Cada fòrum ha d’estar actiu un mínim de 5 dies, i l’activitat del blog un mínim d’una 

setmana.  I  és important que cada activitat  tingui  una mínima posada en comú per 

valorar el que ha anat bé i  el  que no ha funcionat,  de cara a repetir  errors en les 

activitats posteriors. En total l’activitat por durar un mes i mig, la qual cosa cal tenir en 

compte en la seva planificació, tenint en compte també que el treball virtual asincrònic 

és per naturalesa d’evolució lenta, ja que l’alumnat es comunica amb l’ escriptura. Per 

aquest motiu s’aconsella no iniciar el treball al final de la unitat, ja que els dos primers 

fòrums es poden fer paral·lelament al desenvolupament de l’activitat a l’aula. També 

s’ha de tenir present que les aturades llargues de vacances distorsionen molt l’evolució 

del treball, en quan els alumnes es desorienten més, i no compleixen terminis. 
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Annex II 

CARTA DE COMPROMISOS

Es recomanable que en la fase de consolidació del treball, abans d’iniciar les activitats 

plenament acadèmiques, l’alumnat faci una carta de compromisos, orientada per el 

professorat, i que consideri els següents punts:

1. Al inici d’una activitat l’alumnat ha de llegir la documentació que el professorat, per 

presentar l’activitat, posa a disposició en el Moodle. Així únicament es faran preguntes 

de dubtes concrets.

 2.  Cal  respectar  els  terminis  per  fer  les  tasques,  i  preveure  que  fer  quan  no es 

respectin, per participar, per aportant una proposta, o una opinió, o per respondre a les 

des  companys.  Cal  definir  si  es  prescindeix  de  l’opinió  del  company,  o  si  alguna 

persona del grup o el professorat insisteix.

3. Decidir els terminis en els quals es connectaran les persones del grup per llegir els 

missatges i respondre’ls (poden ser uns 3 dies)

4. Tractar de forma crítica i constructiva les idees i opinions dels companys del grup, ja 

que han de servir per aprendre entre tots, en un clima de respecte i confiança.

5.  Intervenir,  especialment  en  les  argumentacions,  generant  un  mínim  debat  que 

permeti nous punts de vista i opinions, evitant la comunicació acumulativa.

6. Davant de conflictes evitar que transcendeixen en la vida diària de l’aula, i mantenir 

sempre una actitud de respecte cap els  companys,  en la  comunicació  virtual.  Les 

explicacions han de ser clares i sense atacs personals.

7. Davant de conflictes de difícil solució, proposar algun sistema objectiu de resolució, 

com per exemple votacions, en les que es votarà opinions, no persones, per evitar 

amiguismes. Finalment si el problema és irresoluble per l’alumnat, demanaran l’ajut al 

professorat.

8.  Evitar  allargar  la  resolució  d’un problema més de dos dies,  donat  que el  treball 

queda paralitzat i pot costar remuntar. 

9. Cal definir com s’assumirà la feina d’un alumne, que per malaltia perllongada, o per 

baixa acadèmica, deixa de participar. Cal valorar si aquesta feina és imprescindible per 

aconseguir els objectius del treball, i si cal que es reparteixi entre el grup.

10.  Acordar  com es  farà  la  revisió,  dels  documents  finals,  per  comprovar  la  seva 

coherència, la seva claredat, i possibles elements sobrers.
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11. En el tancament de les activitats cal que tothom participi exposant com ha viscut el 

desenvolupament de l’activitat, valorant els aspectes positius, i exposant amb respecte 

i claredat, allò que creu que no ha funcionat.
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Annex III

ROL DE L’ALUMNAT EN EL TREBALL COOPERATIU VIRTUAL . Algunes 
orientacions.

L’alumne ha de tenir un paper actiu en el seu propi aprenentatge i en el del grup.

L’alumne s’ha de vetllar per un bon clima de treball en el grup.

Ha de resoldre els seus dubtes sobre l’ús de les eines TIC amb les que ha de treballar, 

demanat ajut als companys i al professorat. 

Ha de fer propostes d’organització buscant la interacció amb els companys, i ha de 

respondre a les que es presentin manifestant un recolzament explícit, en cas d’estar-hi 

d’acord.

Ha de preguntar dubtes quan faci falta, i ha de respondre als dubtes que es plantegen 

sempre que sigui possible.

Ha de plantejar qüestions per indagar, alhora que fer-ne la cerca de informació, la qual 

haurà d’elaborar i presentar als companys, en el marc que l’activitat demani. 

Ha de participar aportant continguts, opinions i arguments, i també aprovant i recolzant 

als companys que n’aportin o, segons el cas, discutint de forma respectuosa i positiva 

amb explicacions clares, els propis punts de vista.

Ha d’assumir  les  tasques individuals  que se li  hagin  assignat  amb responsabilitat, 

compromís i implicació.

Ha de treballar per aconseguir uns objectius de grup.

Ha de complir  els terminis,  i  avisar quan per una casa de força major no el  pugui 

complir.

Ha d’autoavaluar-se, i també participar en la coavaluació dels companys i del treball en 

grup, així com manifestar les dificultats que ha tingut per fer les tasques. 

Ha d’assumir les decisions que pren el grup.
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Annex IV

PAUTES PER TREBALLAR COOPERATIVAMENT EN ELS FÒRUMS. 

(Document per l’alumnat).

A continuació  et  donem un  seguit  de  pautes  per  ajudar-te  a  fer  una  bona  feina, 

treballant en grup. 

Hi  ha tres aspectes generals  que considerem importants en el  teu treball  de 
grup:

1. Relacions psicosocials.

Has de dirigir-se als companys amb alguna salutació, més o menys formal, en tot cas 

sempre amb respecte.  El  respecte és especialment  important  en el  treball  de grup 

virtual, ja que la comunicació no és cara a cara, i cal evitar malentesos. 

Has de donar les gràcies quan correspon, saber demanar disculpes, comunicar quan 

tinguis  un  impediment  per  treballar  per  una  causa  justificada,  i  també has  de  ser 

conscient que el humor amb respecte, ajuda a la creació d’un bon clima de treball i 

confiança per a tot  el  grup,  per això és bo fer participacions disteses amb un cert 

humor, en moments concrets.

Dóna ànims al grup, o a algú en particular durant les tasques, remarcant que t’agrada 

com està fent les coses, quan així sigui. És important també que, davant una proposta 

de  treball  d’un  company  no  t’inhibeixis,  i  en  canvi,  opina  el  que  en  penses.  Si 

discrepes, serà molt positiu que aportis una proposta alternativa, desprès d’argumentar 

la teva opinió.

Utilitza emoticons, que ajudaran a comunicar l’emoció que acompanya a un missatge.

2. Interdependència positiva:

Si bé cada alumne del grup té una part de treball individual, el treball és cooperatiu, i 

per tant has de manifestar la interacció amb els companys del grup. Per exemple, per 

organitzar el treball. Per aquest motiu cal que facis preguntes sobre com treballareu, o 

sobre el continguts de la tasca que heu de fer. És molt bo pel grup, oferir-te per fer 

tasques,  per  mostrar  la  teva  responsabilitat  i  implicació.  Alhora,  si  creus  que  és 

necessari, també demana responsabilitat del grup, per exemple per resoldre conflictes, 

o per atendre les necessitats del treball. 

Fer  aportacions  que  complementen  informació  que  els  companys  han  donat,  o 

aclariments de la informació, és també molt útil.
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3. Construcció de conceptes, opinions, arguments de manera cooperativa.

Cal que mostris opinions o arguments personals, a partir de la informació que disposeu 

el  grup,  també  punts  de  vista,  continguts  o  idees  en  vers  un  problema.  Per 

l’aprenentatge del grup, és molt important que puguis revisar els teus punts de vista 

inicials ja que les opinions dels teus companys poden ajudar-te a madurar opinions i 

punts de vista, i cal que ho comuniquis en el fòrum, en el lloc corresponent.

No t’oblidis  de fer  referència al  nom del company/a quan facis referència als  seus 

arguments o opinions, així evitaràs que la comunicació sigui impersonal i freda. 

Serà  molt  ben valorat  per  part  del  professorat,  que facis  resums d’aportacions  de 

companys, o del grup, a manera de síntesi. 

Finalment, no t’oblidis d’explicar als companys com es fa una tasca, si algun company 

ho demana, i  tu ho saps. Quan comença una tasca,  és un moment en el  que pot 

haver-hi desorientació en el grup.. 

PAUTES PER TREBALLAR EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ EN EL JOC 
DE ROL. 

1.- Per fer les preguntes.

Cal que cada persona del grup faci una participació en el fòrum corresponent, en la 

que presenti  4  qüestions que cregui  que siguin  importants  per  indagar,  i  tenir  així 

informació per orientar a la parella del problema. Les preguntes poden anar dirigides 

als diferents especialistes del joc de rol. També és important que un cop plantejades 

les preguntes de tothom, ajudis a algun company si cal millorar alguna pregunta, o 

també  pots  plantejar  d’eliminar-ne  alguna  que  sembli  repetida,  o  mal  formulades. 

Sempre però has de dirigir-te al company que l’ha fet i interactuar amb ell/ella. 

2.- Les respostes en el blog han d’aportar la informació que s’ha demanat, de manera 

clara i sense informació addicional que no vingui al cas. Cal que facis la cerca de la 

informació a partir de més d’una font, i que posis en la teva resposta, les fonts que has 

consultat  (amb lletra  més  petita  que  la  resposta).  Recorda  que  estàs  donant  una 

informació com a especialista, i cal que et dirigeixis a qui t’hagi preguntat, en primera 

persona,  és  a  dir  que  interpretis  el  personatge.  Finalment,  recorda  que,  com  és 

habitual, no s’admetrà “tallar i enganxar”.

3.- Argumentació de les opinions

Per argumentar cal que utilitzis el guió lliurat pel professorat, i seguir alguns consells. 

Procura utilitzar en els arguments la informació que disposes, tan la que has après al 
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Institut, com la que has après en el blog. És important que hagi debat entre les vostres 

opinions, per això cal iniciar debats, i alhora dirigir-te al company pel seu nom quan 

vulguis  reforçar  o  discutir  la  seva  opinió.  Si  al  llarg  del  treball,  fent  atenció  a  les 

opinions del grup, la teva va canviant, serà molt constructiu que ho comuniquis en el 

fòrum. Així mateix, si el debat es fa massa ampli, caldrà que intervinguis fent algun 

resum d’opinions, que faciliti als companys el seguiment del debat.

4.- Elaboració d’un text cooperatiu.

En el Wiki haureu de fer aquest text cooperatiu. Un company ha d’iniciar una frase, 

utilitzant  un  argument  o  part  d’un,  i  a  continuació  participarà  un  altre  company 

continuant  la  frase,  parlant  del  mateix  argument  o  bé  d’un  altre.  Així  tots  anireu 

construint  un text  amb els principals  arguments,  sempre pensant  que són els més 

importants per orientar a la parella que volen tenir descendència. El text finalment ha 

de tenir aspecte d’un informe, el que fa en el joc de rol el Comitè bioètic. Així que 

segur  que  haureu  de  canviar  una  mica  l’estructura,  revisar  paràgrafs,  i  donar-li 

l’aspecte esmentat.

5. Presentació del personatge

En la presentació del teu personatge en el blog, és important que facis una mica de 

descripció d’aspectes professionals,  en especial  els  relacionats amb la malaltia  del 

treball. Pots utilitzar recursos animats per tal que la presentació sigui més divertida i 

creïble. 

Tots aquests aspectes seran d’interès per al professorat a l’hora d’avaluar-te.
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Annex V 

AVALUACIÓ I: AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT A PARTIR D’INDICADORS 

• Del treball cooperatiu en els fòrums: 

Hi ha un total de tres fòrums per avaluar, en els que es té en compte com s’ha 

relacionat l’alumnat entre sí per treballar i construir coneixement. 

IN Sf-Bé N Exc

Relacions 
psicosocials

No fa cap tipus 
de relació 
psicosocial
Participa de 
manera 
disputativa.

Utilitza 
algun dels 
indicadors 
de 1, 2, 3.

Utilitza 
indicadors de 
dos dels tres 
grups.

Utilitza 
indicadors dels 
tres grups

 1.Reforça o aprova organització (respon a una proposta)
2.Utilitza algun indicador de formalismes.
(salutacions, agraïments, demanar disculpes, expressar circumstàncies personals,
quan cal).
3. Utilitza algun indicador de comunicació per empatitzar:
(humor, comunicació oberta, estímuls i ànims)

Interdependència 
positiva

No manifesta 
cap de les 
categories de 
interdependència 
proposades, ni 
qualsevol altra.

Utilitza dos 
dels 6 
indicadors

Utilitza tres 
dels 6 
indicadors

Utilitza 4 o 
més dels 
indicadors

Intervencions per fer preguntes o demanades:
1. d’organització 
2. de contingut 
3.de responsabilitat

Participació per fer oferiments:
4.per fer una tasca, responsabilitat 
5.per aclarir o complementant informació aportada per un company..
6. per fer una proposta d’organització o mètode de treball

Construcció de 
significats.

Aporta algun 
contingut sense 
explicació o amb 
explicacions poc 
clares o 
coherents, 
o
únicament 
repeteix el que 
altres companys 
han dit.

Aporta 
contingut 
amb 
explicacions 
senzilles i 
també 
manifesta 
algun dels 
altres 
índicadors, 
3 o 4.

Participa 
segons 
apartat 1
i.
utilitza algun 
altre dels 
indicadors 
2,3,o 4, però 
no fa 
reformulació, 
o síntesi

Participa 
segons apartat 
1, aportant 
algun dels 
indicadors* de 
2, 3 o 4 
i
fa alguna 
reformulació o 
síntesi

* 1.Participa aportant arguments, o explicacions ben desenvolupats, lligant el que saben 
(producte de la mobilització i dels nous sabers) amb el que opinen
 2.Aporta contingut o idea o enfocament (no cal que sigui un argument)
 3.Reforça opinió d’un company
 4..Explicita tasca
 5..Fa reformulació o síntesi d’opinions, propostes, arguments
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• Del  treball  de  tractament  de  la  informació:  El  treball  està  format  per  5 

activitats relacionades, però que es poden avaluar independentment unes de 

les  altres,  com  es  pot  veure  en  la  taula  següent.  La  valoració  més  alta 

correspon  a  la  riquesa  en  les  aportacions.  La  més  baixa  representa  ser 

aportacions pobres i mal formulades. Entre mig s’estableix una gradació.

IN Sf-Bé N Exc

Elaboració de
preguntes

Fa alguna 
pregunta, però 
mal 
estructurada i 
no rellevant
o
Repeteix les 
mateixes 
preguntes que 
els companys

Participa 
presentant el 
total de 
preguntes 
demanades i 
no repetides, 
per obtenir una 
informació 
mitjanament 
interessant 
però no 
rellevant per 
l’objectiu del 
treball

Participa 
presentant el 
total de 
preguntes però 
complint 3 dels 
4 punts*

Participa 
presentant el 
total de 
preguntes i 
complint els 4 
punts**

** 1- Participa presentant el total de preguntes demanades i rellevants per a l’objectiu del 
treball.
 2- Incorpora preguntes mobilitzadores de coneixements i preguntes d’indagació de nous 
coneixements
 3- Dirigeix preguntes a diferents personatges, per obtenir una informació diversa.
 4-Ajuda als companys a millorar les seves preguntes o fa reformulacions

Respostes en 
el blog

- Les 
respostes 
són un “còpia 
i enganxa” a 
partir d’una 
sola font 
d’informació..
o
- La 
informació 
que dona no 
està 
relacionada 
amb la 
pregunta de 
manera 
directa (poca 
coherència)

- Fa respostes 
poc centrades, 
amb informació 
supèrflua, però 
aporta alguna 
informació 
rellevant.
- És 
impersonal, no 
interpreta el rol
- Obté la 
informació 
d’una sola font

-Resposta és 
clara i 
completa i 
sintètica.
- Obté 
informació de 
dos o més 
fonts.
- És 
impersonal, no 
interpreta el rol

-Aclareix 
completament la 
informació 
demanada i amplia 
per donar 
informació 
fonamental o 
millorar la 
pregunta, en tot 
cas fa un esforç de 
síntesi.
- Interpreta el rol 
en la resposta, 
parla en primera 
persona.
- Obté la 
informació de dos 
o més fonts
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IN Sf-Bé N Exc

Argumentació

- Argumenta 
sense tenir en 
compte les 
orientacions 
del professorat 
i els 
arguments són 
clarament 
incoherents
o
repeticions 
dels 
companys.

- Utilitza en 
l’argumentació, 
informació que 
ha aparegut en 
el blog, en els 
diferents rols i 
també la 
informació 
prèvia 
estudiada a 
l’aula, però els 
arguments 
poden millorar

- Utilitza en 
l’argumentació, 
informació que 
ha aparegut en 
el blog, en els 
diferents rols i 
també la 
informació 
prèvia 
estudiada a 
l’aula..
- Fa referència 
a arguments 
fets per 
companys i als 
propis 
companys en 
la seva 
argumentació, 
per reforçar o 
per modificar-
los.
- Alguna de les 
situacions I, II, 
III

- Utilitza en 
l’argumentació, 
informació que 
ha aparegut en 
el blog, en els 
diferents rols i 
també la 
informació 
prèvia 
estudiada a 
l’aula..
- Fa referència 
a arguments 
fets per 
companys i als 
propis 
companys en 
la seva 
argumentació, 
per reforçar o 
per modificar-
los.
També alguns 
dels als 
aspectes I, II o 
III***

***
I. Provoca debat, per exemple a partir de discrepàncies,
II. Fa síntesi d’arguments de companys en els seus propis arguments
o
III. Fa modificacions del seus propis arguments a partir dels que els companys han 
donat.

Text 
cooperatiu

- Participa 
aportant 
algun 
argument, 
modificació 
que no 
s’entén, o 
desconnectat 
del treball fet 
anteriorment 
pel grup.

- Participa 
utilitzant un 
dels ítems, 
però poc 
rellevant, 
pobre, en el 
que no es veu 
un esforç de 
síntesi.

Participa 
aportant un 
argument 
rellevant per 
l’objectiu de 
l’activitat, a 
partir del 
treball fet pel 
conjunt de 
grup, i de 
manera 
sintètica.

Utilitza dos dels 3 
indicadors**** 

****1. Participa aportant un argument rellevant per l’objectiu de l’activitat, a partir del 
treball fet pel conjunt de grup, i de manera sintètica.
2. Participa fent una modificació d’aportacions de companys, per millorar-la clarament, 
a nivell de contingut o
3. Fa canvis en l’estructura i/o ordenació d’idees del text, per millorar-ho
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IN Sf-Bé N Exc

Presentació 
del 

personatge

La informació 
totalment 
inconnexa del 
rol que ha de 
fer el 
personatge

La descripció 
del 
personatge 
és molt 
pobre, no 
s’aprecia 
informació 
rellevant

Descriu al 
personatge 
explicant la 
seva 
experiència 
amb 
coherència 
amb el rol, 
amb poca 
elaboració.

Descriu al 
personatge explicant 
la seva experiència 
d’acord al rol que ha 
de desenvolupar
Fa una presentació 
elaborada, (animada, 
Voki, o altre recurs)

Cada alumne així té 8 notes per ser avaluat:

Relaci-
ons

Psicoso-
cials

Interdepen
dència
positiva

Construc.
significats

Pregun-
tes

Res-
postes

Argumen-
tació

Text 
cooper

atiu

Creació
del

personat
ge

A més el professorat pot considerar la coavaluació, autoavaluació i avaluació del 

treball de grup per completar l’avaluació de l’alumnat (Annex VI).
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Annex VI

AVALUACIÓ II: Coavaluacions, autoavaluacions, avaluació del treball de grup

GRAELLA DE COAVALUACIÓ* PER CADA ALUMNA/E

 (1: gens, 2: poc, 3: bastant, 4: molt) 

• Fins: 19 Insuficient, 20 a 24 Suficient, 25 a 29 Bé, 30 a 35 Notable, 36 a 40 

Excel·lent.

• Grups de 5 alumnes

NOM DE L’ALUMNE/A que és avaluat Valoració 
del grup

Signatura 
de 
conformitat

Nota 
final

1.- Respecte pels terminis

2.- Responsabilitat per crear un bon clima de treball

3.- Responsabilitat per fer el treball individual i el càrrec

4.- Col·laboració amb els companys, donat ajut, aportant 
idees i solucions.

5.- Iniciativa en el treball grupal

6.- Activitat: Fer preguntes als personatges:Preguntes 
rellevants I clares
7.- Activitat: Elaboració del personatge del blog i visitant
Caracterització atractiva del personatge 
8.- Activitat : Informació rellevant i coherent de les respostes 
en el blog
9.-Activitat : Argumentació de les opinions
Presentació clara i adient d’arguments a favor de tenir o no el 
fill, dinamitza debats. 
10.-Activitat: Elaboració d’un text únic de tot el grup a través 
d’una Wiki.
Implicació en el text cooperatiu, aportant arguments i també 
ordenant idees del grup, o modificant l’estructura del text i la 
redacció..

TOTAL
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GRAELLA D’AUTOAVALUACIÓ. (1: gens, 2: poc, 3: bastant, 4: molt)

NOM DE L’ALUMNE Valoració Nota final

1.- Respecte pels terminis

2.- Responsabilitat per crear un bon clima de treball

3.- Responsabilitat per fer el treball individual i el càrrec

4.- Col·laboració amb els companys, donat ajut, aportant idees i 
solucions.

5.- Iniciativa en el treball grupal

6.- Activitat: Fer preguntes als personatges:
Preguntes rellevants I clares
7.- Activitat: Elaboració del personatge del blog i visitant
Caracterització atractiva del personatge 
8.- Activitat : Informació rellevant i coherent de les respostes en 
el blog
9.-Activitat : Argumentació de les opinions
Presentació clara i adient d’arguments a favor de tenir o no el fill, 
dinamitza debats. 
10.-Activitat: Elaboració d’un text únic de tot el grup a través d’un 
Wiki.
Implicació en el text cooperatiu, aportant arguments i també 
ordenant idees del grup, o modificant l’estructura del text i la 
redacció..
TOTAL

VALORACIÖ DELS ALUMNES I DEL PROFESSORAT DEL TREBALL DE GRUP

(Insuficient, suficient, bé, notable, excel·lent)

Nom alumne Nota NOTA 
GLOBAL NOTA FINAL

Alumnat

Alum.1

 

Alum.2

Alum.3

Alum.4

Alum.5

Professorat
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Annex VII

CONFIGURACIÓ DE LES EINES TIC

 El Curs Moodle

A continuació detallem alguns consells per la configuració. 

− Triar “format per temes”, ja que els objectius no es treballaran setmanalment. 

− Els “temes ocults” es mostren de” manera reduïda”. 

− En el fòrum de notícies, 5 informacions com a màxim. 

− La  capacitat  de  càrrega  d’arxius  8Mb.  No  cal  limitar  un  període  per  fer 

inscripcions, quedant obert per si hi ha alguna alta en el grup.

− Cap restricció respecte a la formació de grups, si només participa una grup, o 

altres opcions si participa més d’un grup i treballen conjuntament. 

− Un altre paràmetre fa referència a quí pot entrar al curs, en el nostre cas no 

s’admetien visitants. 

− Posar una clau d’inscripció del curs és opcional

 Fòrums

− Fòrum “estàndard”per ús general.  Cal  avisar  a l'alumnat  que no obrin  nous 

debats, per no complicar la comunicació entre el grup. També que responguin 

a qui fa una intervenció. 

− Si s’obliga a que tothom quedi subscrit al fòrum, s’enviaran missatges a tothom 

quan hi hagi novetats.

− Pot resultar còmode “fer el seguiment de missatges llegits”

− La mida màxima que admetria el fòrum 8 Mb

− Es  bo  establir  un  límit  de  8  missatges  per  dia  i  alumne,  per  evitar 

protagonismes excessius. 

− Si es treball amb més d’un grup s’ha de valorar si cal que els grups treballen en 

un moment donat junts o separats.
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Configuració d'un fòrum:

Per configurar un fòrum cal donar-li  un nom, per exemple “fòrum de discussió dels 

arguments”.A  continuació  tenim  l’opció  de  triar  el  tipus  de  fòrum  que  volem 

desenvolupar, depenent de l’objectiu que es pretengui:

• Un fòrum estàndard, per ús general. Tots els participants poden iniciar un 

debat. És adient per espai per grans grups, .

• Un  fòrum  en  el  que  cada  persona  inicia  un  debat  i  on  els  companys 

responen. Evidentment això genera moltes converses simultànies.

• Fòrum simple,  o de debat  senzill,  què és molt  recomanable per a petits 

grups. El debat  gira al  voltant d’un sol  tema. Així,  per exemple,  a partir  del 

plantejament  d’una  pregunta  inicial,  els  alumnes  participaran  amb  la  seva 

resposta,  sense poder  veure les opinions  del  companys  fins que ells  hagin 

intervingut.
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També hi ha en el Moodle un fòrum de notícies. En aquest cas però, es tracta d’una 

mena de “taulell”  informatiu  en  el  que  només  el  professorat  pot  fer  intervencions. 

Aquest fòrum es crea automàticament quan s’obre un nou curs.

A continuació cal indicar els objectius del fòrum i altres especificacions en el quadre de 

text amb l’editor HTLM i la barra d’eines. És una pràctica aconsellable perquè és una 

guia immediata de l’alumnat respecte com fer la tasca. 

Una altra opció és obligar que tothom que participa estigui subscrit, la qual cosa vol dir 

que  cada  participació  en  el  fòrum  suposarà  que  s’enviï  el  missatge  a  tots  els 

participants. Es pot deixar llibertat als alumnes perquè triïn si volen rebre el missatge 

cada vegada o si ells prefereixen entrar en el fòrum per assabentar-se de les novetats. 

Posteriorment es pot seleccionar que els usuaris puguin fer el seguiment de missatges 

llegits i no llegits en el fòrum. Hi ha tres possibilitats, Opcional : els estudiants poden 

activar o desactivar el seguiment com i quan vulguin., actiu: si es vol que el seguiment 

sigui sempre actiu. Inactiu sé es vol el contrari.

Un aspecte important és escollir la mida dels arxius que l’alumnat podrà penjar en el 

fòrum, aspecte que pot ser seleccionat en la casella corresponent. De tota manera cal 

saber les restriccions que té el Moodle del l’Institut en el qual s’obrirà el curs i el fòrum. 

En una casella sota de l’anterior, es pot limitar en nombre de participacions de 

l’alumnat en un període determinat. És interessant quan algun alumne desenvolupa un 

protagonisme desmesurat.

El “Mode de grup” permet seleccionar la modalitat d’agrupament de l’alumnat, sempre 

en la configuració del curs no s’ s’hagi indicat “imposar el mode de grup”, que voldria 

147



El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia

dir que s’imposa el tipus d’agrupament del curs per a totes les seves activitats. Les 

possibilitats són:

 No hi ha grups

 Grups separats: Cada estudiant només pot veure el seu propi grup, els altres 

són invisibles

 Grups visibles: Cada estudiant treballa dins del seu grup, però també pot veure 

altres grups.

Les  activitats  es  poden  ocultar  amb l’opció  “Amaga”.  Es  útil  quan anem introduint 

activitats en l’alumnat segons calendari, i només volem que vegin el que “toca” fer en 

aquell 

Finalment, desprès d’haver seleccionat tots els paràmetres es desen els canvis. Cal 

recordar a l’alumnat que els missatges que s’envien al fòrum poden ser modificats, si 

cal, en un termini de 30’. 

 Configuració d’un Wiki

Cal activar l’edició, “afegir una activitat”, “Wiki” i emplenar el formulari, en el qual , hi ha 

la possibilitat d'afegir instruccions en “opciones avanzadas”.

Posem el Nom de la Wiki, per exemple “arguments a favor de que la parella tingui un 

fill”. A continuació e n el “Resum” es pot donar una explicació del que es pretén amb 

aquest Wiki, i com fer les participacions dels estudiants.

En els paràmetres dels mòduls ens permet triar a “mode grup” l’opció que necessitem: 

per exemple si hem creat grups podem escollir que es puguin veure entre ells o no. 

L’opció “grups separats” si en el curs Moodle hi ha més d’un grup i no volem que es 

vegin

Segons la  utilitat  que es vulgui  donar  al  Wiki  pot  ser  interessant  que els  alumnes 

pengin arxius. Per fer-ho cal configurar aquesta opció a “característiques avançades” 

dels paràmetres generals.

Finalment es desen els canvis i la Wiki es pot començar a utilitzar. 
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 Configuració d’un blog

El Moodle incorpora la possibilitat de construir blogs en el seu espai “bitàcola”. 

Per fer-ho, cal activar edició i entrar en “Participants”. Llavor s’obrirà la llista de 

les persones que es troben en el curs Moodle. A la part superior, al costat de 

l’historial,  hi  ha  la  pestanya  “bitàcoles”,  a  l’activar-la  s’obre  la  possibilitat 

d’iniciar  un  blog.  Es  procedeix  com  en  el  Wiki,  i  com  en  els  fòrums  a  la 

configuració  a partir  dels  paràmetres,  on consten el  nom del  blog  “Títol  de 

l’entrada”, i amb les eines del navegador es posa l’explicació necessària per 

presentar  l’activitat  als  alumnes.  Com  sempre  s’hi  poden  afegir  fitxers,  i 

etiquetes. 
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 Configuració d’un blog a partir de blogger. 

Crear un bloc

Text realitzat per Lucia Cortinas

Crear un bloc és una tasca senzilla. Solament cal anar www.blogger.com i seguir els 

passos que el lloc ens indicarà. Se’ns demanarà un nom per bloc i escollirem una 

plantilla de presentació. Quan acabem el que tindrem serà un bloc buit en el que 

començar a afegir entrades. Fem clic a Empezar a publicar i ja ens trobarem dins de 

blogger.
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Diferencies entre un bloc normal i el bloc de la fibrosi quística.

En un bloc normal les entrades es distribueixen ordenades per temps. Normalment 

trobem un menú a esquerra o dreta que les mostra cronològicament, formant un 

dietari. Segons afegim entrades aquestes es col·loquen a la plana principal i van 

desplaçant les entrades anteriors. L’objectiu no es utilitzar el bloc d’aquesta manera . 

El que es pretén es que la informació es distribueixi per temàtiques, no per temps. Per 

tant voldrem crear un menú personalitzat.

Com crear un menú personalitzat?

- Preparar la plantilla eliminant el menú que ve per defecte.

Per tal de fer això el primer que farem serà eliminar el menú que el bloc porta per 

defecte. Accedirem al nostre bloc, i farem clic a Configuración , després anirem a la 

pestanya Diseño i d’aquí a Dissenyador de plantilles, escollirem la primera, aquella 

que no té cap menú. Aplicarem els canvis donant al botó de la dreta a dalt i retornarem 

a blogger. El que volem és un bloc buit per tant el primer que cal fer es eliminar els 

gadgets que venen per defecte: Seguidores, datos personales i archivo de bloc (menú 

cronològic). Si ara fem clic a Ver blog, veurem que el bloc està pràcticament buit. Ja 

està preparat per afegir el nostre menú. 

- Mostrar solament una plana a la pàgina principal i simplificar la informació de 
les entrades.

El primer que veurà un visitant quan accedeixi al nostre bloc serà la plana principal. 

Ens interessa que aquesta plana no mostri gaire informació. Una introducció o 

presentació sobre el nostre projecte seria perfecte. Normalment els blocs estan 

dissenyats per mostrar varies pàgines a la plana principal, a mode de dietari, mostrant 

les últimes entrades. Com el nostre cas es diferent, cal dir-li a blogger que volem que 

sols mostri una plana a la pàgina principal, que serà la de presentació. Per tant anem 

un altre cop a Diseño, fem clic a Editar a l’apartat d’Entradas de blog. Aquí li diem que 

sols volem una entrada a la plana principal i desmarquem totes les opcions, excepte la 

de comentaris, per tal de simplificar la informació que se’ns mostrarà. Li donem a 

Guardar i tornem a Diseño.

-
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 Afegir la plana de presentació i la resta de planes.

Caldrà afegir totes les entrades que necessitem tot i que en un principi estiguin buides, 

en el cas del bloc de la fibrosi quística van ser onze. Per tal de fer-ho haurem d’anar a 

Creación de entradas, després a Nova Entrada, posem un títol, afegim el que ens 

interessi i fem clic a Publicar. Així tantes vegades com entrades tinguem.

- Canviar la data de la Presentació.

Ara mateix si accedim al nostre bloc, a la pàgina principal se’ns mostrarà l’última 

entrada que haguem afegit. Com s’ha dit un bloc en el seu funcionament normal 

funciona com un dietari, per tant considera el més important allò que és més nou, i 

se’ns mostra l’última entrada que haguem introduït a l’apartat anterior. Això no està bé. 

Cal que es mostri l’entrada de Presentació. Per tant haurem de fer que Presentació 

sigui l’entrada més moderna afegida. Anem a Creación de Entradas, Editar entradas, i 

editem presentació. Fem clic a Opciones i li posem una data del futur: 1/1/2024, per 

exemple. Així Presentació sempre serà l’entrada més moderna i per tant la que es 

mostri a la plana principal.

- Obtenir l’adreça web de cadascuna de les entrades.

Per tal de fer el menú haurem d’obtenir l’adreça de cadascuna de les entrades que 

hem creat. Anem a Creación de entradas – Editar entradas i aquí col·loquem el ratolí 

sense fer clic sobre de Visualizar de la primera entrada, li domen al botó dret del ratolí i 

fem clic a Copiar la ruta del enlace (Mozilla Firefox) o Copiar acceso directo (Internet 

Explorer 6), o qualsevol altre opció adequada segons el navegador. Després peguem 

aquesta informació a un document de Word, per exemple. Repetim l’operació per totes 

les entrades. Al final tindrem una llista com la següent en un document:

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/presentacio.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/04/cientifica.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/metge-especialista.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/conseller-genetic.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/associacio-drets-del-menor.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/filosof.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/jurista.html
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http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/srs-filiprim.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/bustia-del-comite-bioetic.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/informe-final.html

http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/banc-de-recursos.html

- Crear el menú

Queda l’últim pas. A primera vista pot semblar un pas complicat, per què implica l’ús 

d’html però és més simple del que sembla. Al bloc de fibrosi quística aquest pas s’ha 

fet editant directament el codi html de la plantilla per tal de poder fer l’efecte dels 

botons taronges. Però s’ha decidit no explicar aquest sistema per la complicació del 

mateix i perquè el seu únic benefici és la personalització de l’aparença del menú. Per 

tant explicarem un mètode alternatiu i més simple:

El primer que caldrà fer serà afegir el següent text abans de cada línea anterior: 

<li><a href='

I el següent després:

'>Títol per la entrada que volem que es mostri al menú</a></li>

Després cal afegir els tags <ul> i </ul> al principi de la llista i al final, de manera que la 

nostra llista quedarà així:

<ul>

<li><a 

href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/presentacio.html'>Presentació

</a></li>

<li><a 

href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/04/cientifica.html'>Científica</a><

/li>

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/metge-

especialista.html'>Metge especialista</a></li>

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/conseller-genetic.html'> 

Conseller genètic </a> </li>

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/associacio-drets-del-

menor.html'> Ass. Drets menor </a> </li>

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/filosof.html'> Filòsof </a></li>
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<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/jurista.html'>Jurista</a></li>

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/srs-filiprim.html'> Srs. 

Filiprim</a></li>

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/bustia-del-comite-

bioetic.html'> Bústia Comitè bioètic</a></li>

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/informe-final.html'> Informe 

final </a> </li>

<li><a href='http://treballfibrosiquisticabanus.blogspot.com/2010/01/banc-de-recursos.html'> Banc 

de recuros</a></li>

</ul>

Amb això fet caldrà anar a Diseño un altre cop i fer clic en afegir gadget a sota de la 

capçalera. Aquí agafem l’opció Afegir HTML/Javascript, peguem el text anterior i 

donem a Guardar. Ja tenim el nostre menú creat!

Donar d’alta alumnes

Anem a Configuración – Permisos.

A permisos cal clicar sobre “Añadir autores”. Demanarà un correu electrònic. S’ha de 

posar, i envia a la persona un correu que ha d’obrir i seguir les instruccions per tal de 

pertànyer al bloc.

Quan la persona fa totes aquestes passes, apareix com a autora, i al costat dret hi ha 

una opció que és “otorgar privilegios de adminsitrador”. En el nostre cas cal atorgar 

aquests privilegis. 
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Annex VIII

DOCUMENTS D’ACOMPANYAMENT SOBRE ÈTICA; LLEIS I ARGUMENTACIÓ

a) Document d’acompanyament sobre l’ètica

(Document del Cesire Cdec)

Glossari 

Definicions, lleis i principis que haureu de tenir en compte per fer aquesta activitat

D

Què és l’ètica?

És l’estudi de la moral i l’acció humana. El terme moral s’utilitza per designar el conjunt 

de valors, normes i costums d’un individu o grup humà determinat. L’ètica estudia la 

moral i determina què és el bo i, des d’aquest punt de vista, com s’ha d’actuar. És a 

dir, és la teoria o la ciència del comportament moral.

Què és la bioètica?

La bioètica és l’estudi  sistemàtic  de la  conducta humana en l’àrea de les ciències 

biològiques respecte als valors i principis ètics. Etimològicament prové del grec bios i 

ethos: "ètica de la vida", l’ètica aplicada a la vida humana. En un sentit més ampli, es 

pot plantejar que la bioètica correspon a la reflexió ètica aplicada als problemes que 

tenen  relació  amb  la  vida,  estenent  d’aquesta  manera  el  seu  camp  a  problemes 

relacionats  amb el  medi  ambient,  al  tracte  amb els  animals  i  a  la  pràctica  de  la 

medicina pròpiament dita. 

Quins són els principis bàsics de bioètica que regeixen les investigacions en 
relació a les persones?

Els  principis  bàsics  de  bioètica  que  regeixen  les  investigacions  en  relació  a  les 

persones es recullen en l’informe Belmont (Febrer 1976; the Smithsonian Institution's 

Belmont Conference Center)elaborat per la Comissió Nacional per a la Protecció de 

Temes  Humans  de  Recerca Biomèdica  i  ètica.  (National  Commission  for  the 
Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research).

L'informe  Belmont intenta resumir  els  principis  ètics  bàsics i  directrius que haurien 

d’ajudar  a  resoldre  els  problemes  ètics  que  envolten  la  investigació  de  temes 

relacionats amb les persones.

 Els principis ètics bàsics són:
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 Principi de beneficència

És el compromís de fer el bé i promoure el benestar de les persones

 Principi de no maleficència

És el compromís d’evitar o reduir al mínim els danys de les persones

 Principi d’autonomia

És el compromís de respectar la capacitat i el dret de les persones a triar els seus 

propis valors i objectius i de decidir per si mateixos sobre el seu cos i la seva vida

 Principi de justícia

És el compromís amb l’equitat, donant a cada persona el que li correspon i repartir 

equitativament els recursos col·lectius 

b) Document d’acompanyament sobre la llei de l’avortament.

(Document del Cesire Cdec)

Llei  Orgànica  de  l’Estat  Espanyol  sobre  els  casos  de  despenalització  de 
l’avortament

Segons la llei orgànica 9/1985, del 5 de juliol de reforma de l'article 417 bis del codi 

penal:

No serà punible l’avortament practicat per un metge, o sota la seva direcció, en centre 

o establiment sanitari, públic o privat, acreditat i amb consentiment exprés de la dona 

embarassada, quan es presenti alguna de les circumstàncies següents:

 Que sigui  necessari  per  evitar  un greu perill  per  a la  salut  física  o psíquica  de 

l’embarassada i així consti en un dictamen emès anteriorment a la intervenció per un 

metge  de  l’especialitat  corresponent,  diferent  d’aquell  sota  la  direcció del  qual  es 

practiqui  l’avortament.  En  cas  d’urgència  per  risc  vital  per  la  gestant,  es  podrà 

prescindir del dictamen i del consentiment exprés.





Que  l’embaràs  sigui  conseqüència  d’un  fet  constitutiu  de  delicte  de  violació  de 

l’article 429, sempre que l’avortament es practiqui dins de les primeres dotze setmanes 

de gestació i que l’esmenta’t fet hagués estat denunciat
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Que  es  presumeixi  que  el  fetus  haurà  de  néixer  amb  greus  tares  físiques  o 

psíquiques,  sempre  que  l’avortament  es  practiqui  dins  de  les  vint-i-dues  primeres 

setmanes  de  gestació  i  que  el  dictamen,  expressat  anteriorment  a  la  pràctica  de 

l’avortament, sigui emès per dos especialistes del centre o establiment sanitari, públic 

o privat, acreditat a l’efecte, i diferents d’aquell sota la  direcció del qual es practiqui 

l’avortament

c) Document d’acompanyament sobre com fer argumentacions.

("Segons model de grup de recerca LIEC. UAB".)

1.- Quines idees busco per a argumentar la meva postura?

Escriu a continuació tots els arguments que trobes que poden ser interessants per 

redactar el text final. Per organitzar-te bé, completa la taula següent:

Cercant arguments i contrarguments: 

Quines  idees  científiques  i 
bioètiques busco i  “selecciono” 
per defensar la meva postura?

Quines  idees  que  poden 
contradir  el  meu punt  de  vista 
des del punt de vista biològic i 
des de l’ètica?

Ara pensa si tens prous arguments a favor i quants en tens en contra. 

 Com ho valores? Creus que allò que defenses és prou consistent? 

 Necessites consultar altres documents i fonts d’informació per defensar el teu punt 

de vista? Quins has consultat? Escriu el que t’hagin aportat
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2. Argumentant una idea

Redacta el text exposant la teva opinió argumentada (individualment). Per ajudar-te a 

escriure’l,  et  proposem que  omplis  l’esquema que segueix,  i  després  ja  el  podràs 

escriure tot seguit. 

Jo crec que (la meva idea és que) ....

A  causa  de  ...,  ja  que.....degut  a  .........(quines  idees  científiques  i  bioètiques 
fonamenten la meva posició)

Els arguments que contradiuen les meves idees són (però......, en canvi.....)

Com convenceria a algú que no creu en la meva idea (l’avantatge del que jo defenso 
és que... , en canvi ...) Quines evidències faria servir per convèncer-los...(les dades 
diuen que..... com es demostra......) Què em diria un expert per donar suport a les 
meves idees...(com afirma el científic...)

En conclusió (per tant...)

Exemples.... (hi ha atres situacions semblants que s’hagin resolt de la manera que tu 
proposes?)

Adaptació del model d’E. Custodio (2007)
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Per  poder  posicionar-vos  cal  que  argumenteu  quins  principis  ètics  estan 
involucrats en el cas de la parella que vol tenir descendència, sent ella malalta 
de Fibrosi quística?

Considereu quins dels principis i en quina mesura hi estan implicats. Anoteu cadascun 

dels principis ètics implicats, indicant al costat les dades, les evidències amb les que 

us baseu 

PRINCIPIS ÈTICS Fins a quin punt creieu que aquest principi ètic recolza 
el vostre punt de vista? Per què penseu que el recolza? 

 beneficència

 no maleficència

 autonomia

 justícia
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Annex IX

ENQUESTES A L’ALUMNAT: GRAELLES I RESULTATS

1.- QUESTIONARI INICIAL SOBRE L’EXPERIÈNCIA PRÈVIA DE L’ALUMNAT

Volem saber la teva experiència en alguns aspectes d’ús de les TIC i del treball 
en grup.

Respon amb una X a les caselles corresponents.
1.- Has participat en algun joc virtual amb un grup de companys o amics?

o SI

o NO

Si has respost que SI, continua responent a totes les qüestions.
Si has respost NO, no facis les preguntes 2,3,4, i continua a partir de la pregunta 5.

2.- T’ha resultat més gratificant jugar amb companys que jugar sol, on line?

o Més 

o Menys

3.-Digues dos motius pels que t’hagi resultat més gratificant.
_1___________________________________________________________________

_2___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.-Diguis dos motius pels quals pugui ser complicat jugar en grup virtualment?
__1__________________________________________________________________

__2__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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5.-Fas habitualment tasques encomanades pel professorat de manera virtual? 
(tasques penjades a Internet, que has de fer utilitzant recursos de Internet i penjar-les 
novament a Internet, un cop fetes,).

o SI

o NO

6.- Has participat en xats amb companys per fer treballs de l’Institut?

o SI

o NO

7.- T’has trobat per Internet amb algun amic d’un altre centre per fer treballs?. 

o SI

o NO

8.-Has participat en fòrums online per fer treball de l’Institut?

o SI

o NO

9.- Saps què és un wiki?

o SI 

o NO

10.- Has participat en algun wiki per fer treballs o deures en grup?

o SI

o NO

10.- Has utilitzat o utilitzes el Moodle en les teves tasques a l’Institut?. 

o SI (explica aquí breument el què has fet)

o NO

11.- Participes en algun blog per fer tasques a l’Institut juntament amb els teus 
companys?

o SI

o NO
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12.- Creus que fer treballs en grup, però trobant-vos i treballant on line, pot resultar 
més engrescador o útil que fer el treball de grup de manera tradicional?

o SI  (explica breuement aquí per què ho creus)

o NO

13.- Creus que pot resultar motivador participar en grups formats per els alumnes de la 
teva classe i una classe d’una altre institut per a fer un mateix treball?

o SI (explica breument aquí el perquè SI))

o NO (explica breument aquí perquè NO)
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2.- Graella de coavaluacions 

Nom del/a alumne/a que els companys coavaluen. Al.1 Al.2 Al.3 etc

1.- Actitud davant la feina del grup:

Implicació en el treball conjunt, interaccionant amb els 
companys per donar idees, suport, ànims, aportant 
recursos (documents, vídeos, …), fent propostes de 
millora de preguntes, redaccions etc. Responsabilitat a 
l’hora de fer les tasques. Actuació positiva davant 
opinions en desacord. 
 
2.- Objectiu : Fer preguntes als personatges:

Proposta de preguntes idònia per poder fer la recerca 
d’informació. 

3.- Objectiu: Elaboració del personatge del blog i 
visitant

Personatge ben caracteritzat, de manera creativa. Explica 
els trets principals d’un personatge de les 
característiques que es proposa (metge, genetista, etc.)

4.- Objectiu : Informació adient en el blog (a través de 
les respostes de les preguntes als personatges).

Recerca d’informació: aporta la necessària per respondre 
amb coherència a les preguntes, i per aconsellar a la 
parella)

5.-Objectiu : Argumentació de les opinions

Presentació clara i adient d’arguments a favor de tenir o 
no el fill, a partir de la informació del blog. 

6.-Objectiu: Elaboració d’un text únic de tot el grup a 
través d’un Wiki.

Participació en l’elaboració del text, aportant un 
argument, però també modificant redactats previs, 
organitzant frases, separant frases, per millorar el 
producte final.

COAVALUACIÓ Al= nom del company que coavalua

(1: gens, 2: poc, 3: bastant, 4: molt)
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3.- Enquestes d’autoavaluació (resultats)

Grup de l’Institut Vil·la Romana

És molt important la teva avaluació personal de les tasques que has fet. Respon 

honestament en la taula:

TREBALL EN GENERAL gens  poc bas-
tant  molt 

En general creus t'has implicat en tot el grup de companys al llarg 
de tota l'activitat? 2 6 3

Participació en totes les activitats proposades 1 8 2

Col·laboració amb els companys per aportar recursos 2 8 1

Col·laboració amb els companys per ajudar a millorar aspectes que 
hagin fet (preguntes, opinions, recerques..) 7 3 1

Responsabilitat a l'hora de fer les tasques 1 7 3

Grau d’entusiasme i ganes a l'hora de fer les tasques virtuals 2 4 5

Lectura i seguiment del protocol fet pel professorat 1 3 7

Responsabilitat al fer els càrrecs 1 7 3

Compromís per obtenir els objectius que pretén l'activitat 1 6 4

Aportació idees o solucions al grup 5 5 1

Creus que has après a treballar de manera més autònoma? 3 7 1

TOTAL 0 26 64 31
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REPARTIMENT DE ROLS I CÀRRECS gens poc bastan
t molt

Has seguit les instruccions en la guia o protocol de treball per a fer 
aquesta tasca? 1 6 4

Creus que has tingut una atenció continua i has participat quan era 
necessari per repartir tasques i càrrecs? 1 7 3

Creus que has respectat els terminis establerts per fer la tasca? 1 4 6

Creus que has participat en el fòrum aportant ajut per a resoldre 
problemes o evitar-los? (deixant el càrrec que has triat a disposició 
per negociat en cas de conflicte, intentant aportar punts de vista per 
resoldre un conflicte, etc)

6 2 3

Has assumit la responsabilitat d'algun càrrec concret a banda d'un 
personatge? (secretari, etc..). 1 5 0 4

TOTAL 1 14 19 20

PREGUNTES ALS PERSONATGES gens poc bas-
tant molt

Has seguit la guia de l'activitat i la guia per fer bones preguntes 
lliurats per la professora, per fer les preguntes als personatges? 2 2 4 3

Creus que has proposat preguntes útils, que han permès aportar 
informació fonamental per assessorar a la parella? 2 7 2

Has col·laborat perquè el llistat final de preguntes el més idoni 
possible?(opinant per retocar, eliminar, ajuntar o separar preguntes 
que s'han proposat)

2 1 5 3

Has proposat un nombre lògic de preguntes per evitar acumular-ne 
moltes? (una a cada personatge, o un total de 4 o 5 preguntes?) 2 4 3

TOTAL 8 3 20 11
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BLOG gens poc bastan
t molt

Creus que has desenvolupat correctament el rol del personatge que 
has fet? 2 1 8

Has fet cerca d'informació per respondre preguntes a partir de més 
de dos fonts de documents? (pàgines d’Internet, llibres..) 3 7 1

Has reelaborat la informació trobada per respondre les preguntes, 
prescindint de fer únicament una còpia fil per randa? 1 2 8

Creus que la informació aportada per respondre les preguntes, ha 
estat coherent amb el que es demanava? 1 3 7

Creus que la informació que has aportat ha estat la més idònia? 1 7 3

TOTAL 8 20 27

FÒRUM D'OPINIONS ARGUMENTADES gens poc bastan
t molt

Has tingut present la fitxa lliurada per la professora per fer les teves 
argumentacions? 2 8 1

Creus que les teves argumentacions han estat útils al conjunt del 
treball de grup? 3 7 1

Has discutit l'opinió d'altres companys, argumentant la teva postura? 3 6 2

T'has limitat a aportar la teva opinió sense fer cap altra participació? 1 5 4 1

Has aportat diversos arguments a la teva opinió? 3 7 1

TOTAL 1 16 32 6

WIKI gens poc bastan
t molt

Has participat aportant el treu fragment d'informació? 3 5 3

Has fet modificacions sobre textos anteriors escrits pels teus 
companys? (retocant frases, reordenant-les, trencant fragments amb 
punts i a part, agrupant frases en funció del tema concret...)

2 6 1 2

TOTAL 2 9 6 5
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Enquesta d’autoavaluació (resultats)
 
Grup de l’Institut Banús

És molt important la teva avaluació personal de les tasques que has fet. Respon 
honestament en la taula:

TREBALL EN GENERAL gens  poc bas-
tant  molt 

En general creus t'has implicat en tot el grup de companys al llarg de 
tota l'activitat? 1 6 3

Participació en totes les activitats proposades 1 7 2

Col·laboració amb els companys per aportar recursos 1 4 4 1

Col·laboració amb els companys per ajudar a millorar aspectes que 
hagin fet (preguntes, opinions, recerques..) 1 5 3 1

Responsabilitat a l'hora de fer les tasques 2 4 4

Grau d’entusiasme i ganes a l'hora de fer les tasques virtuals 1 3 3 3

Lectura i seguiment del protocol fet pel professorat 3 4 3

Responsabilitat al fer els càrrecs 1 5 4

Compromís per obtenir els objectius que pretén l'activitat 10

Aportació idees o solucions al grup 5

Creus que has après a treballar de manera més autònoma? 1 4 1 2

REPARTIMENT DE ROLS I CÀRRECS gens poc bas-
tant molt

Has seguit les instruccions en la guia o protocol de treball per a fer 
aquesta tasca? 1 2 4 3

Creus que has tingut una atenció continua i has participat quan era 
necessari per repartir tasques i càrrecs? 0 1 7 2

Creus que has respectat els terminis establerts per fer la tasca? 0 4 5 1

Creus que has participat en el fòrum aportant ajut per a resoldre 
problemes o evitar-los? (deixant el càrrec que has triat a disposició 
per negociat en cas de conflicte, intentant aportar punts de vista per 
resoldre un conflicte, etc)

1 2 5 2

Has assumit la responsabilitat d'algun càrrec concret a banda d'un 
personatge? (secretari, etc..). 3 1 4 2

TOTAL 5 10 25 10
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PREGUNTES ALS PERSONATGES gens poc bast-
ant molt

Has seguit la guia de l'activitat i la guia per fer bones preguntes 
lliurats per la professora, per fer les preguntes als personatges? 0 2 7 1

Creus que has proposat preguntes útils, que han permès aportar 
informació fonamental per assessorar a la parella? 0 1 7 2

Has col·laborat perquè el llistat final de preguntes el més idoni 
possible?(opinant per retocar, eliminar, ajuntar o separar preguntes 
que s'han proposat)

0 4 3 3

Has proposat un nombre lògic de preguntes per evitar acumular-ne 
moltes? (una a cada personatge, o un total de 4 o 5 preguntes?) 0 0 8 2

TOTAL 0 7 25 8

BLOG gens poc bas-
tant molt No

respon
Creus que has desenvolupat correctament el rol del 
personatge que has fet? 0 8 1 1

Has fet cerca d'informació per respondre preguntes a partir de 
més de dos fonts de documents? (pàgines d’Internet, llibres..) 0 3 4 2 1

Has reelaborat la informació trobada per respondre les 
preguntes, prescindint de fer únicament una còpia fil per 
randa?

0 4 6 0 1

Creus que la informació aportada per respondre les preguntes, 
ha estat coherent amb el que es demanava? 0 1 5 3 1

Creus que la informació que has aportat ha estat la més 
idònia? 0 8 23
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4.- Graella de l’enquesta d’antagonismes 

1 Interessant 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 No interessant

2 M’ha agradat treballar 
virtualment 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 No m’ha agradat treballar 

virtualment

3 És una forma de treball 
engrescadora i divertida 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 És una forma de treball 

avorrida
3 M’ha resultat fàcil 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 M’ha resultat difícil

4 Faria altres treballs de Biologia 
virtuals (altres cursos) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 No faria mai més treballs 

de Biologia virtuals

5
Crec que el consell donat als 
pares (Srs Filiprim) ha estat 
molt pensat i raonat

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Crec que el consell donat 
als pares (Srs Filiprim) no 
ha estat prou pensat i 
raonat

6
M’hauria agradat més fer el 
treball amb els alumnes de 
l’IES Vil·la Romana

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
No m’hauria agradat mes 
fer el treball amb alumnes 
de l’altre centre.

7
Considero que els alumnes 
som mes independents dels 
professors en el treball virtual 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Considero que els alumnes 
som més dependents en el 
treball virtual

8
Els alumnes hem pogut fer 
gairebé totes les tasques de 
manera autònoma

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Els alumnes no hem pogut 
fer la majoria de les 
tasques de manera 
autònoma 

9

Els alumnes ens hem pogut 
ajudar entre nosaltres per 
resoldre els problemes que 
han sorgit

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Els alumnes no ens hem 
pogut ajudar entre 
nosaltres per resoldre els 
problemes que han sorgit

10
M’he pogut expressar 
lliurament al llarg de tot el 
treball

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
No m’he pogut expressar 
lliurement al llarg de tot el 
treball 

11
Faria aquest treball de la 
fibrosi quística al inici del 
trimestre, al començar la unitat

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Faria aquest treball 
desprès d’acabar el 
trimestre i haver treballat la 
unitat

12

He rellegit opinions o 
aportacions meves als fòrums 
que m’han permès fer 
modificacions posteriorment

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

No he rellegit les opinions 
ni he fet modificacions 
posteriors, en 
conseqüència d’això.

13

Ha estat útil poder consultar 
les opinions escrites de tots 
els companys i en general tota 
la informació en qualsevol 
moment

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

No ha estat útil poder 
consultar totes les opinions 
escrites i en general tota la 
informació en qualsevol 
moment

14

En el treball virtual m’he 
d’esforçar més que en el 
treball no virtual, per explicar-
me amb claredat perquè 
tothom m’entengui

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

En el treball virtual no m’he 
d’esforçar més que en el 
treball no virtual, per 
explicar-me amb claredat 
perquè tothom m’entengui

15 No veure els companys 
dificulta la comunicació 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 No veure els companys no 

dificulta la comunicació
16 He après molt amb l’activitat 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 No he après amb l’activitat
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Indica pels següents aspectes de l’1 al 16, si estàs més d’acord amb el que es diu a la 
segona columna o bé si estàs més d’acord amb la quarta columna. Si estàs més 
d’acord amb la 2a columna, has de puntuar des de 10, el màxim acord,fins a 5, mínim 
acord. 
Si per contra estàs més d’acord amb la columna de la dreta, marca el 0 per un total 

acord, fins a 5, el mínim acord.

*Resultats de l’enquesta d’antagonismes del grup de l’Institut Vil·la Romana

Pregunta
Nº

MOLT
 (10,9)

BASTANT
 (8,7)

MODERAT
(6,5,4)

POC
(3,2)

GENS
 (1,0)

Interessant 1 2 7 2 0 0
M’ha agradat 
TV 2 0 6 4 1 0

Es 
engrescador i 
divertit

3 1 6 3 0 1

És fàcil 3 1 5 4 0 1
Faria més TV 4 0 5 5 0 1
El Consell ha 
estat pensat 5 4 4 3 0 0

Millor amb 
com panys 
altre IES

6 4 5 1 0 1

Més 
independència 
dels profes

7 4 5 2 0 0

Hem pogut 
ser autònoms 8 3 6 2 0 0

Ajut entre els 
alumnes 9 4 6 1 0 0

Expressió 
lliure 10 3 2 4 1 1

Començaria 
abans el 
treball

11 3 3 3 1 1

Relectura de 
mails i 
correccions

12 3 3 4 0 1

Es útil rellegir 
el que han dit 
els companys

13 2 5 3 0 1

Esforç mes 
gran per 
explicar,e i 
que 
m’entenguin

14 4 3 2 1 1

No veure els 
companys 
dificulta

15 4 5 1 0 1

He après molt 16 2 6 3 0 0
TOTAL 44 82 47 4 10
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* Resultats de l’enquesta d’antagonismes del grup de l’Institut Banús

Pregunta
Nº

MOLT
 (10,9)

BASTANT
 (8,7)

MODERAT
(6,5,4)

POC
(3,2)

GENS
 (1,0)

Interessant 1 2 7 2 0 0
M’ha agradat 
TV 2 0 6 4 1 0

Es 
engrescador i 
divertit

3 1 6 3 0 1

És fàcil 3 1 5 4 0 1
Faria més TV 4 0 5 5 0 1
El Consell ha 
estat pensat 5 4 4 3 0 0

Millor amb 
com panys 
altre IES

6 4 5 1 0 1

Més 
independència 
dels profes

7 4 5 2 0 0

Hem pogut 
ser autònoms 8 3 6 2 0 0

Ajut entre els 
alumnes 9 4 6 1 0 0

Expressió 
lliure 10 3 2 4 1 1

Començaria 
abans el 
treball

11 3 3 3 1 1

Relectura de 
mails i 
correccions

12 3 3 4 0 1

Es útil rellegir 
el que han dit 
els companys

13 2 5 3 0 1

Esforç mes 
gran per 
explicar,e i 
que 
m’entenguin

14 4 3 2 1 1

No veure els 
companys 
dificulta

15 4 5 1 0 1

He après molt 16 2 6 3 0 0
TOTAL
opinions 44 82 47 4 10
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5.--Enquesta  de  respostes  obertes (Alumnes  de  l’Institut  Vil·la  Romana,  i  de 
l’Institut Banús)

1.- Creus que fer treballs en grup i de manera virtual té avantatges respecte al 
treball en grup no virtual?. Anomena i explica-les breument.

• Autonomia: aprenem a ser més autònoms

• Informació a l’abast de tothom, pots compartir arxius

• Comunicació: més fàcil, més fàcil conèixer l’opinió dels altres, escrius lo més 

important, pots explicar-te més clarament. Més difícil arribar a acords

• Connexió: més àgil, des de casa, en qualsevol moment, no cal trobar-se per fer 

el treball de grup

• Disponibilitat del treball dels grup: més a l’abast, permet llegir el treball en 

qualsevol moment, saps el que tothom fa, permet fer modificacions i 

ampliacions

• Interacció: permet treballar amb gent nova, més facilitat per comunicar-se entre 

varies persones, és més gran que en el treball escrit

• Sostenibilitat: no hi ha consum de material

• Forma de treball: innovadora, divertida, no avorreix, més didàctica

• TIC: aprens a usar TIC

• Responsabilitat: millora en general, també en les cerques virtuals 

• No té avantatges (3 alumnes)

2.- Creus que aquesta forma de treball té desavantatges respecte a la forma de 
treball no virtual?. Anomena i explica-les breument

• Dificultat: més gran entendre’s perquè no veus els companys, per prendre 

acords, costa resoldre problemes

• Més lent: les respostes poden no ser ràpides

• Connectivitat: té limitacions, de vegades falla Internet, depens de la connexió i 

té conseqüències per a tot el grup

• Comunicació: més dificultosa, pot generar discussions per la distància. Cal fer 

un esforç més gran per expressar-se. Més complicat en els debats
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• Pot tenir problemes de no recordar el pasword

• No tothom ha treballat per un igual (en el cas concret de la FQ)

• Constància: és molt important sinó el treball es talla.

• Problemes tècnics, com per exemple fer el blog, o el Voki.

3.-Quins aspectes positius has trobat en el treball per fòrums?

• Comunicació i participació: et pots comunicar amb tothom, tothom pot participar 

lliurement quan vol. Pots comentar als altres com s’està fent el treball. Permet 

explicar-te millor

• Interacció: permet intercanviar opinions, per exemple a l’hora de resoldre 

problemes

• Permanència de les opinions: queden escrites, poden ser revisades per tothom

• Organització: permet organitzar les tasques de manera clara i precisa, cada 

fòrum té un objectiu concret.

• Argumentació: permet l’argumentació

• Autonomia: independència del professorat, obliga a “espavilar-nos”

• Treball en xarxa: amb alumnes d’un altre centre

• Vitalitat i dinamisme: Té aquestes propietats

• Cooperació en la distància: Permet treballar conjuntament i ajudar-nos entre 

nosaltres sense estar en un mateix lloc.

• Recerca: és fàcil fer recerca, redactar la informació i fer-ne un bon ús.

4.- Quins aspectes negatius has trobat al treball per fòrums?

• Quatre alumnes diuen que cap aspecte negatiu

• Distància: no veure la cara dels companys.

• Interacció (lentitud en les respostes)

• Comunicació: és més difícil entendre’s, a vegades manca de comunicació 

suficient que pot portar a desorganitzar el treball

• Dependència: d’Internet
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• Ús incorrecte de l’eina: no es responia a qui havia escrit, si no en general
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5.- T’ha agradat el treball fet per tota la classe en el blog?. 

• Només dos alumnes diuen que no.

• Participació: molta participació de gairebé tothom

• Cooperació:  Gairebé  tothom  ha  treballat  molt  i  s’han  ajudat,  de  manera 

cohesionada, hi hagut molt esforç.

• Reflexió: Molta reflexió per fer bé la gestió de la informació

• Relació socials: Permet relacionar-se amb els altres i conèixer-los més

• Lúdic: és una forma de treball divertida, entretinguda a més a més d’interessant 

i maca

• Gestió  de  la  informació:  Permet  posar  les  preguntes  que  més  ens  han 

interessant per buscar informació. És eficient.

• Temàtica: Si el tema interessa tothom treballa més.

• Temps: És una tasca llarga, es pot fer pesat (una opinió)

• Rol: posar-se en la pell d’un personatge és molt interessant

• Autonomia: És un treball que ens fa ser autònoms.

6.- Creus que el treball del blog t’ha permès aprendre coses rellevants sobre la 
Fibrosi quística?

• Aprenentatge: Representar un personatge fa aprendre més que estudiant d’un 

llibre. Ajuda a comprendre millor el patiment de les persones malaltes de FQ. 

Han aparegut  molts  punts de vista,  diferents  personatges,  que a classe no 

havien treballat (drets dels menors, filòsof, etc). Algú diu que no s’aprèn més 

que si la informació cercada s’exposa a classe. Pel un repetidor dus que no ha 

après massa de nou. Algú afirma que moltes coses ja les sabien de la classe 

de biologia. Respondre a les preguntes fa aprendre.

• Disponibilitat  del  treball  del  grup,  permet  el  seguiment  del  que  fa  tothom 

mentrestant es fa el treball cooperatiu.

• Temàtica: interessant, ha permet aprendre coses. 

• Autonomia:  He  aprés  a  investigar  de  manera  autònoma,  he  pogut  escollir 

lliurament la informació. M’ha agradat

175



El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia

• Organització i responsabilitat: Un alumne afirma que ha après a organitzar-se i 

ser responsable.

7.- Què opines del wiki per fer un text “resum” dels arguments, entre tots els 
companys
(Institut Vil·la Romana)

• Treball cooperatiu: Entre tots surten més idees, és un treball més complert 

perquè unes idees són més importants per uns, i unes altres per altres. 

Demostra la unió entre el grup.

• Resum: és un resum del que s’ha treballat, del que pensem.

• Útil: tothom pot anar afegint i modificant.

• Dificultat: No és fàcil reunir les opinions molt diverses del grup

• Repetitiu: desprès del treball fet per fòrums i blog.

• Organització: en un sol text queden les opinions de manera organitzada.

8.- Què és el que més t’ha agradat de tot el conjunt de la tasca?

El blog i elaboració del personatge és el que més ha agradat.

• Quan s’ha interaccionat més: per exemple al repartir rols.

• La representació del personatge

• Aprendre coses noves

• Fer  el  blog,  és  el  més  entretingut,  hem  fet  les  preguntes,  hem  buscat 

informació, 

• Discutir amb els companys

• Fer les preguntes als personatges

• El treball TIC

• El treball virtual en grup

• El Voki

• Tot el conjunt
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9.- Què és el que menys t’ha agradat del conjunt de la tasca?

• La dificultat per arribar a posar-se d’acord

• Els companys que no han treballat gaire

• Falta de contacte directe, que sigui virtual

• Treball lent, respostes lentes, problemes tècnics que han alentit.

• La Wiki

• Feina molt continuada

• La composició del blog

• Fer les preguntes

• El Voki

10.- Quin aspecte eliminaries de l’activitat?

Nou alumnes responen que no eliminarien res. La resta:

• Repartiment de rols: 

Els faria a l’atzar

Posaria més personatges, per no haver de compartir i evitar problemes i treballar més 

tranquils

• Fusió: 

Fòrum SOS de recursos amb el fòrum cafè

La Wiki amb el fòrum d’opinions argumentades

• El professor:

Hauria de fer una guia “enrollada”

• Temps:

Massa lent

• Col·laboració:

Que els dos centres no estiguessin separats. 
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11.- Creus que, en general, has après 

• Bastant: L’opinió generalitzada és de que han après bastant, i no més perquè 

moltes coses les havien estudiat a classe. Dos alumnes afirmen que poc.

• A fer cerca d’informació.

12.- Creus que si en el futur et trobessis en una situació semblant a la dels Srs 
Filiprim, aquest treball t’hauria servit per ajudar-te a prendre una decisió?

(IES Vil·la Romana)

L’opinió de tothom és que sí :

• Contemplarien diferents punts de vista abans de decidir. 

• És un referent. 

• Puc prendre decisions més conscientment

• Sí perquè tinc molta informació sobre el tema

• Sé que hauria d’informar-me abans de decidir

• Ara estic més preparat

13.-  En  quins  moments  has  trobat  a  faltar  que  el  professorat  fes  alguna 
intervenció necessària per continuar treballant?

 Rol profe:

• Quan no hi ha acord en una decisió

• Quan el treball s’atura, cal dinamitzar més

• Cal guiar més el treball

• Quan no sabem com continuar (desprès de fer una tasca)

• Per aclariments del guió

• Per aclarir alguna intervenció

• 9 alumnes afirmen que no han trobat a faltar intervenció del professorat.

178



El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia

14.- Quin consell  donaries per millorar aquesta activitat i en general el treball 
cooperatiu virtual?.

Millores:

• Temps: Limitar el temps de cada tasca, que el treball no sigui tan llarg

• Col·laboració: Que el personatge i totes les tasques es facin en parelles, fer el 

treball amb una altra escola

• Espai de comunicació: Disposar d’un espai de comunicació directa, un xat o a 

classe..

• Eines: Fer tot el treball únicament amb fòrums.

• El professor:  Que pauti  més el  que s’ha de fer.  Que pressioni  més perquè 

tothom treballi

• Aspectes tècnics: Millorar la pàgina

• Més organització entre l’alumnat

15.- Has tingut problemes a casa per connectar-te a Internet per poder fer les 
tasques?

7 alumnes no han tingut mai problemes, 13 alumnes si que n’han tingut.

Els problemes principals han estat:

• Internet no anava bé

• Problemes al carregar el Moodle

• Problemes per entrar al blog

• Poca disponibilitat de l’ordinador quan hi ha germans

• No es reconeix l’usuari o contrasenya per donar-se d’alta del Moodle

• Falta de temps per connectar-se quan es fan molt extrascolars.

16.- Ha suposat un problema per a tu treballar amb el Moodle? I amb el blog?

La majoria d’ alumnes diuen que no han tingut problema amb l’ús del Moodle, perquè 

ja l’havien utilitzat abans, o bé perquè no els ha costat gaire aprendre el funcionament. 

Si que hi ha hagut algun cas d’algun alumne no s’ha pogut donar d’alta del Moodle 

perquè no li acceptava l’usuari o la contrasenya.
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Respecte al blog alguns alumnes han tingut més problemes, perquè no deixava editar 

les entrades, o altres problemes tècnics.

17.-  Consideres  que  amb aquest  treball  has  après  a  treballar  amb les  eines 
Moodle i amb blogs?

9 alumnes responen que si que han après a treballar amb el Moodle,

6 diuen que no perquè ha en sabien abans del treball.

1 alumne opina que poc

1 diu que poc perquè li costa molt d’aprendre’n.
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Annex X

OBSERVACIONS SOBRE ELS INDICADORS DE TREBALL COOPERATIU I 
CONSTRUCCIÓ DE CONEIXEMENT

a) Taula amb els resultats dels indicadors observats de tots els fòrums

INS. Vil·la 
Romana INDICADORS

Fòrum 
repartiment 
rols i càrrecs

Fòrum de 
preguntes

Fòrum 
d'argumenta-
cions

Relacions 
psicosocials

Salutacions 18 4 0
Expressa emocions 1 1 1
Reforça-aprova 
organització 8 1 0

Estimula-anima 11 2 0
Humor 3 0 0
Agraeix 3 1 0
Comunicació oberta 9 5 3
Disculpes 4 0 0
Circumstàncies 
personals 2 3 1

Interdependència 
positiva

Responsabilitat 
individual 12 10 1

Proposta 
d'organització-mètode 23 1 0

Interpel·la 
responsabilitat 7 3 1

Pregunta 
d'organització-mètode 2 5 2

Aclareix/complementa 
organització 9 4 1

Pregunta de contingut 4 3 1

Construcció de 
significat

Explica/argumenta 22 7 12
Reforça opinió d'un 
company 3 7 7

Aclareix/aporta 
contingut o idea 6 14 7

Explicita tasca 0 2 2
Reformulació/síntesi 8 13 8
Discrepa 1 2 0
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b) Anàlisi dels Indicadors presents en els missatges en els fòrums.
1.- Observació d’indicadors d’aprenentatge cooperatiu i de construcció de 
significat en el Fòrum de repartiment de rols i càrrecs a l’Institut Vil·la Romana.
Repartiment de Tasques
Alum 1- dimecres, 27 gener 2010, 13:02
Exposeu aquí els vostres arguments que raonin per què vosaltres hauríeu de ser un 
personatge. Si hi ha alguna coincidència en algun personatge que vulguin dues 
persones diferents, aquí també es faran les votacions.(Interpel·la responsabilitat.) 
----------------------------------------------
Re: Repartiment de Tasques
Alum-2 dimecres, 3 febrer 2010, 15:28

Veig que sóc la primera  (Estimula-Anima)
A mi m'agradaria ser el metge especialista (Proposta d’organització)
Per què? Perquè em sembla interessant aquest paper i com és una de les opcions que 
tinc pel futur m'agradaria fer-ne la simulació =) (Explica-argumenta)
A més, jo tinc força temps lliure. Suposo que s'haurà de fer certa recerca i crec que 
podré organitzar-m’ho per fer-ho. (Circumstàncies personals)
Crec que podria ser una bona metgessa pel rol. Espero que no hi tingueu cap 
inconvenient!  (Responsabilitat individual)
----------------------------------------------------
Re: Repartiment de Tasques
Alum3 - dimecres, 3 febrer 2010, 16:08
Hola!! (Salutacions)
Bé, a mi m'agradaria fer de Sra. Filiprim, ( Proposta d’organització) 
 ja que trobo que és un rol molt interessant i a més a més m'agradaria fer-lo perquè 
sempre m'he preguntat que si em toves en una situació com aquesta que faria, si 
tindria un fill o no i pot ser una manera de plantejar-me aquesta visió, a més a més 
també podré comprendre els problemes que comporta ser un malalt amb fibrosis 
quística. (Explica-argumenta) 
-------------------------------------------
Re: Repartiment de Tasques- 
Alum- 4 dimecres, 3 febrer 2010, 16:28
Hola a tots! (Salutacions)
Bé doncs a mi m'agradaria ser la científica especialista en teràpia gènica. (Proposta 
d’organització) 
Com l’alum 2 m’agrada la medicina, a mi tot això de la teràpia gènica i la recerca de 
cures de malalties a través de la teràpia gènica, em sembla molt interessant i potser 
m'agradaria estudiar-ho a la universitat quan sigui més gran així que penso que ara és 
una bona oportunitat per conèixer més de què es tracta. Crec que seria una bona 
científica especialista en teràpia gènica  (Explica-argumenta)
-------------------------------------------------------------
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Re: Repartiment de Tasques
per alum 5- dimecres, 3 febrer 2010, 16:44
Bé, a mi m'agradaria ser la jurista, (Proposta d’organització)
perquè m'ha agradat aquesta idea i també crec que tindré un fàcil accés a les lleis. I 
l’alum 7, m'ha dit que li agradaria ser la presidenta de l'associació catalana dels drets 
dels menors ja que diu que seria interessant provar una cosa nova, enfocada cap a la 
medicina, però des d'un altre punt de vista (Explica-argumenta)
---------------------------------------------------------------
 Re: Repartiment de Tasques
Alum 6- dijous, 4 febrer 2010, 16:24
Hola a tothom (Salutacions)
a mi m'agradaria ser el conseller genètic si no el vol fer ningú (Proposta d’organització) 
perquè m'agrada molt el tema de la genètica i sé que si el faig jo agafaré el treball amb 
ganes, però si algú més el vol fer a mi no m'importa canvia sempre i quan m'agradi 
l'altre personatge. (Explica-argumenta)
 -------------------------------------------

Re: Repartiment de Tasques
Per alum-1- dijous, 4 febrer 2010, 18:35
Hola a tots/es, (Salutacions)
 Bé, doncs, a mi m’agradaria representar el rol de metge especialista en fibrosi 
quística,(Proposta d’organització)
 ja que des de fa un parell d'anys tinc força clar que vull estudiar medicina, i aquest 
paper hem seria útil per aprendre una mica més sobre aquesta especialitat, a més a 
més crec que és el rol per el que tinc més predisposició. (Explica-argumenta)
En tot cas, si no pogués representar aquest paper no hem semblaria malament ser el 
Senyor Filiprim compartint opinions amb la Senyora Filiprim (alum 3) 
 En tot cas com a últim recurs, si no poques aconseguir cap d’aquests dos rols, podria 
exercir com a filòsof especialitzat en bioètica.(Aclareix-complementa organització) 
, però no estic segura de si seria adequada per aquest rol. (Responsabilitat individual)
-------------------------------------------
Re: Repartiment de Tasques
per alum 8 - divendres, 5 febrer 2010, 20:05
Bé, a mi m'agradaria ser Presidenta de l’Associació catalana de drets dels menors.
(Proposta d’organització)
 Pot ser interessant, i a més el fet de que tothom tinguem els mateixos drets amb una 
mica d'ajuda, s'agraeix. Sempre és bó donar consells, i raonar certes decisions. 
(Explica-argumenta)
 -------------------------------------------
Re: Repartiment de Tasques
per alum- 9- dissabte, 6 febrer 2010, 11:42
Amí també m’agradaria ser Presidenta de l’Associació Catalana dels drets dels 
menors(Proposta d’organització)
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 ja que crec que ho podria fer bastant bé i es un tema que m’agrada, (Explica-
argumenta)

tot i així com veig que no sóc la única triaria en segona opció el càrrec de filòsofa. /
(Aclareix organització)
---------------------------------------------- 
Re: Repartiment de Tasques
per alum-4- dissabte, 6 febrer 2010, 18:34
Noies! (salutacions)
Hem de fer votacions no? (Interpel·la responsabilitat)
Perquè la alum2 i l’alum 1 volen ser les dues metges igual que l’ alum 7, la alum 9 i l’ 
alum 8 volen ser de l'associació dels drets de menors.( Síntesi- reformulació)
Jo voto per l’ alum 2 com a metge ja que l’alum 1 ha dit que no li importaria ser el Sr. 
Filiprim i l’alum 8 per l'associació dels drets dels menors. (Reforça –aprova 
organització)
Per cert! Avui un secretari havia de penjar els rols finals no? (Interpel·la  
responsabilitat)
 -------------------------------------------
URGENT !!! Repartiment de Tasques (Interpel·la responsabilitat)
Per alum-1- dissabte, 6 febrer 2010, 21:09
Hola, (Salutacions)
Sóc l’alum 1 he assumit el paper de secretària-moderadora, per tal de dur a terme la 
meva tasca, (Responsabilitat individual)
 sol·licito que tots els alumnes de l’IES Vil·la Romana col·laborin i que en les pròximes 
tres hores tothom hagi decidit quin rol vol assumir, (Interpel·la responsabilitat)
 en el cas de que no ho facin, prendre represàlies, i estriaré, jo, el rol que els toca 
realitzar, (to disputatiu, no es considera en la interdependència positiva)
Important: Si es produeix un empat i no hi ha votacions seré jo qui esculli per la 
persona. (Aclareix organització)
Gràcies
 ----------------------------------------------------

Re: URGENT !!! Repartiment de Tasques
per alum 1- dissabte, 6 febrer 2010, 21:09
Votacions:
Alum 2 VS alum 1--> metge
Alum 8 VS alum 9VS alum 7 --> presidentes de l’associació de drets dels menors
(Síntesi-reformulació) 
 ------------------------------------------------------------
Re: URGENT !!! Repartiment de Tasques
per alum 1- diumenge, 7 febrer 2010, 13:11
jo voto per l’alum 7 com a presidenta i l’alum 10 com a jurista.
(Reforça-aprova organització )
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Bona sort (Estimula.-anima)
-------------------------------------------
Repartiment de Tasques
per alum 1- diumenge, 7 febrer 2010, 20:30
Ho sento però crec convenient canviar el meu vot cap a la laura com a jurista, 
(disculpes) 
ja que l’alum 10 no mostra gaire interès en moltes de les coses que fa i a més a més 
no el veig prou responsable. (explica-argumenta)

 Re: URGENT !!! Repartiment de Tasques
per alum 5- diumenge, 7 febrer 2010, 18:38
Sóc l’alum 7 un altre cop! (Comunicació oberta)
 M'he descuidat de votar per l’ alum 5 com a jurista, m'ha explicat com se’n pot sortir 
amb aquesta tasca, a més en té moltes ganes, perquè abans que comencéssim a dir 
res, ella ja ho tenia ben clar que volia ser jurista, (explica-argumenta)
 a més trobo que ho farà molt bé. (Responsabilitat)
Mostra missatge original | Edita | Parteix | Suprimeix | Contesta
Re: URGENT !!! Repartiment de Tasques
per alum 7- diumenge, 7 febrer 2010, 18:47
Torno a ser jo, perdoneu que escrigui tants missatges. (Comunicació oberta)
Aquest és perquè m'he descuidat de votar el metge especialista, (circumstàncies 
personals)
 crec que és una decisió una mica complicada perquè crec que tant l’alum2 . com 
l’alum 1 . ho faran molt bé però s'ha de votar i crec que l’alum 1 en té moltes ganes i 
ho podria fer molt bé. (Explica-argumenta)
Bé espero que serveixi d'alguna cosa aquest vot, i alum 2. no et desanimis que tu 
també tens possibilitats de ser el metge (Estimula-anima)
 ------------------------------------------------------------------------
Repartiment de Tasques
per alum 1- dilluns, 8 febrer 2010, 15:43
Hola a tots i totes, (Salutacions)
Volia dir-vos que si hi ha algun inconvenient o algú altre vol assolir el rol de Senyor 
Filiprim o el de Secretaria-moderadora, que ho digui i ho parlem i canviem les llistes, a 
més a més si algú té algun problema amb les llistes que vaig penjar que també ho 
notifiqui aquí al Moodle o parli amb les professores (Proposta d’organització)

Re: Repartiment de Tasques
per alum 10- dissabte, 6 febrer 2010, 23:21

Bé, hola sóc (10) i la veritat és que a mi també m'agradaria ser jurista. (Proposta 
d’organització)
Crec que se'm donaria bé argumentar els perquès dels estudis realitzats i miraria de 
convèncer i organitzar a favor de tot l'equip. (Explica-argumenta)
Doncs això és tot companys. Bona Sort ;) (Estimula-anima)
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 ------------------------------------------------------

Re: Repartiment de Tasques
per alum 4- dissabte, 6 febrer 2010, 23:23
jo voto el al. 10 com a jurista (Reforça-aprova organització)
 -------------------------------------------------------
Re: Repartiment de Tasques
per alum 4- dilluns, 8 febrer 2010, 22:45
La decisió de qui ocupa els rols no crec que hagi d'estar lligada a si una persona és 
considerada més responsable o menys. (Síntesi- Reformulació)
Jo he votat al 10 perquè penso que ho pot fer bé com a jurista. També se que l’alum 5 
també ho faria bé, però crec que li podríem donar una oportunitat al 10 i que ens pot 
sorprendre. (Explica-argumenta)
A més se que en té moltes ganes i pot aportar moltes coses en el treball. (Estimula-
anima)

Re: Repartiment de Tasques
per alum6 - diumenge, 7 febrer 2010, 12:44
Hola, sóc .alum (Salutacions)
.he vist que ningú més vol ser el conseller genètic, per tant, si a ningú l'importa 
m'agradaria fer-ho jo. (Aclareix organització)
Respecte a les votacions, voto a l’alum 2 com a metge perquè ho va dir des del principi 
i crec que ho farà molt bé i respecte a l’associació de drets dels menors crec que ho 
farà millor l’alum7 (Reforça-aprova)
Si no hi ha res més a votar, us deixo aquí. (Comunicació oberta)
Que tingueu bon dia (Salutacions)
 ---------------------------------------------------------
Re: Repartiment de Tasques
per alum 5- diumenge, 7 febrer 2010, 16:17

Bé, jo voto a l’alum 2 com a metge. (Reforça-aprova organització)
en el meu cas no se quin altre paper m'agradaria fer que no fos el de jurista, perquè 
com ja vaig dir aquest tema m'agrada bastant i crec que podria tenir un gran accés a 
tot tipus de lleis. (Explica-argumenta)
I pel fet de la directora de l’associació de drets de menors jo voto a la alum 8 perquè 
pel què vem estar parlant sembla que li fa molta il·lusió (Explica-argumenta)
crec que ho podria fer molt bé (Estimula-anima)
 --------------------------------------------------------
Re: Repartiment de Tasques
per alum 7- diumenge, 7 febrer 2010, 18:26
Bé, sóc la ...... veig que hi ha bastants desacords per aquí... (Comunicació oberta)

186

http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a


El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia

Jo havia demanat ser la presidenta de l'associació de drets dels menors, i em fa molta 
il·lusió ser-ho ja que m'agradaria veure i experimentar la situació des d'aquest punt de 
vista però veig que l’alum 8 i l’alum 9 també ho volen ser (Explica-argumenta)
així que proposo com a segona opció ser el senyor Filiprim, així doncs, ser el marit de 
l’alum 3, ja que també seria interessant veure com és la situació des d'aquest punt de 
vista. (Proposta d’organització)
 ----------------------------------------------------------
Re: Repartiment de Tasques
per alum 1 - diumenge, 7 febrer 2010, 20:20
LLISTAT_DE_PERSONATGES_I_CARRECS.doc
Hola a tots/es, (Salutacions)
Aquí trobareu el llistat amb els rols de cada persona, (Responsabilitat individual)
 en el cas de que hi hagi alguna objecció truqueu-me (93........) abans de les onze, 
perquè retoqui les llistes. He intentat ser el màxim d'objectiva i he fet cas de les 
vostres votacions. (Interpel·la responsabilitat)
 ------------------------------------------------------

Re: Repartiment de Tasques
per alum 3- diumenge, 7 febrer 2010, 20:06
Doncs bé jo per diverses raons crec que la jurista hauria de ser l’alum.5, ja que crec 
que és més responsable i s'adaptaria millor al paper. (Explica-argumenta)
( Es el que jo crec espero que ara això no porti repercussions envers a mi) 
(Comunicació oberta)
 -------------------------------------------------------------

Re: Repartiment de Tasques
Per alum 6 - diumenge, 7 febrer 2010, 20:12

Hola (Salutacions)
m'han deixat amb la responsabilitat de decidir qui ha de ser jurista perquè hi ha un 
empat.
 Sento molt la persona que descarto però crec que l'altre ho pot fer millor. (Explica-
argumenta)
Ho sento molt de veritat però he decidit que la jurista sigui l’alum 5. 
Alum 10, ho sento molt. (Disculpes)
 --------------------------------------------------

Re: Repartiment de Tasques
per alum 10- dilluns, 8 febrer 2010, 19:47

Bé, jo volia començar anunciant que no vull crear un debat violent ni molt menys però 
crec que en conjunt estem duent a terme les tasques demanades de la manera menys 
professional. Està clar que els lligams entre els companys afecten a les decisions que 
repercuteixen en la tasca. Si més no llavors les persones que menys lligams tinguin 
amb la resta de companys tenen menys oportunitats d'aconseguir papers que els 
interessin i per tant es poden perdre opinions valuoses i fins i tot greus faltes de 
motivació. 
No vull ser egoista però concretament en el meu cas em sembla bé que cregueu que 
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l’alum 5 serà millor jurista pel fet de ser més responsable i suposant que jo ho sigui 
menys (qui em conegui que ho afirmi, però crec que cap dels meus companys em 
coneix prou com per fer tals especulacions), però la contradicció està en que ja que 
soc menys responsable se'm dona un paper pel que es demana constància i 
responsabilitat.

No estem sent objectius ni professionals, si volem aconseguir uns bons resultats millor 
ens centrem en la feina i no en les relacions amistoses ni en “preferitismes”. Ens 
estem dividint i això no ens portarà enlloc.

Ja som grandets per, encara en temes acadèmics, moure’ns pels sentiments... si més 
no ja hauríem d'haver assolit aquest grau de maduresa. (Reformula)

----------------------------------------------------------------

Re: Repartiment de Tasques
per alum 5- dilluns, 8 febrer 2010, 20:36

Jo estic d'acord amb tu i es cert que es possible que les amistats hagin influït ( si 
penseu en el meu cas ha estat involuntàriament, ja que jo no he fet res perquè em 
votessin i crec que la gent que m'ha votat ha explicat les seves raons). Igual que jo he 
votat a l’alum 7 perquè crec que ho pot fer molt be(no dic que la Judit i l’alum 8 no ho 
puguin fer) i perquè jo vaig parlar amb ella i la vaig veure molt disposada i il·lusionada.
Tot i així crec que per ser jurista s'ha de tenir igual o mes constància i 
responsabilitat que per ser visitant del blog, es a dir no estic d’acords en algunes 
raons que dones. (Explica-argumenta)
Però si et molesta molt quedar-te sense el paper de Jurista, però jo estaria disposada i 
no em faria res anar-me repartint o tornant la feina de visitant del blog i jurista amb tu 
si es que podem. (Aclareix organització)
Crec que l’alum 10 te raó i ens hem de deixar de tonteries i no enfadar-nos entre 
nosaltres i per això proposo el que he dit abans. 
Ja comentareu que en penseu. (Pregunta contingut)
----------------------------------------------

Repartiment de Tasques
per alum 1 dilluns, 8 febrer 2010, 21:50

Jo sento haver-te ofès, i com tú has dit, en el meu cas no et conec prou ver com per 
tenir una opinió de tu, però la veritat es que jo he tret les meves conclusions a partir 
de la faceta exterior que jo he vist. (Disculpes)
La veritat és que tots els papers requereixen la mateixa constància, però d'això no 
volia parlar, el cas és que oferia, si la professora ho permet, que agaféssiu el rol de 
Senyor Filiprim o qualsevol que tingui jo (no mireu aquesta oferta com a un regal de 
pobrets ells, sinó com a que jo estic en masses llocs i hi ha gent que pot assumir 
algun dels meus càrrecs, això va per tots), si el voleu. (Aclareix contingut)
A més a més, si algú té alguna objecció, com he dit abans, no hi ha problemes, que 
ho digui i prou, ho arreglem. (Aclareix organització)
El cas, és que tens raó i hauríem d'estructurar el treball i la nostra organització 
d'alguna altre manera, sempre atenint-nos a unes conseqüències i a una objectivitat, i 
això no hauria d'afectar al grup classe ni a les amistats. És a dir, ens hem de prendre 
això amb objectivitat i separar les amistats del treball. També crec que hauríem de 
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mantenir al marge els conflictes que tenim dintre d'aquest espai (Moodle), per tal 
d'evitar conflictes amb les amistats a fora. (Interpel·la responsabilitat)
---------------------------------------- 

Re: Repartiment de Tasques
per alum 3- dilluns, 8 febrer 2010, 21:03

Punt nº1: Jo no he votat a l’alum 5 perquè sigui la meva amiga, sinó perquè tinc les 
meves raons que no variaran, jo he dit una de les raons però hi ha gent que no n’ha 
dit ni una. (Aclareix organització)
 Punt nº2: Crec que hi ha raonaments que es contradiuen, ja que representa que un 
rol te més constància que un altre, això no es veritat, tots comporten la mateixa feina, 
que es pot veure exposada de maneres diferents. (Síntesi-Reformulació) 
Punt nº6: Cadascú pot donar la seva opinió com a persones lliures que som (Aclareix  
contingut)
 
Fins demà (Salutacions)

 
-----------------------------------------------

Re: Repartiment de Tasques
per alum 10- dilluns, 8 febrer 2010, 23:45

Aviam aviam... havia començat dient que no volia crear cap conflicte violent així que 
millor deixem estar les argumentacions pròpies de la premsa del cor. (Aclareix  
contingut)
Alum 6, alum 1, perdó no volia que entenguéssiu que m'havia enfadat res del que 
haguéssiu dit (Disculpes)
així que no alum 5 merci per no cal canviar de paper, tots sabem que el faràs molt bé, 
i alum 1 tranquila que no m’he ofès per res ^^.(Estimula-anima)

Jo nomes volia, i sense atacar als companys ¬¬, que es veies que les coses no 
s'estaven adreçant bé. Cal tenir sang freda per admetre que sempre hi han hagut dos 
grups diferenciats... això apart de lleig és molt trist.

A part només volia que s'entengués en el context que hi ha companys que no s'estan 
tenint en compte i que ràpid s’etiqueten, i no parla-ho per mi, sabem que parlo d'un 
que ni hem vist per aquí el blog... que potser fins i tot de vegades la professora no té 
prou en compte, i miro de ser cautelós no vull ofendre a ningú...(Explica-argumenta)

Per cert, si ens fixem no parem de anar molt de compte al escriure i remarcar que no 
es vol ofendre a ningú, potser es que ens estem posant massa a la defensiva i de 
seguida saltem a la jugular? Pensem-hi. (Pregunta contingut)

Re: Repartiment de Tasques
per alum 6 - dimarts, 9 febrer 2010, 14:16

Ja que parlem d'amistats i dos grups, jo vull dir que no he votat a la alum 2 perquè 
sigui la meva amiga perquè sinó no creieu que seguint això hagués votat a la alum 1 
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ja que es la meva cosina? tot i així que les dues em cauen molt bé vaig votar a l’alum 
2 perquè vaig pensar que ho faria millor. (Aclareix organització/ explica-argumenta)
També vull dir que quan em van dir que havia de desempatar entre l’alum 10, i l’alum 
5 ho vaig tenir molt difícil perquè no sabia a qui triar (i no vaig pensar en cap moment 
les amistats amb aquestes dues persones), a sobre, l’alum 1 em ficava presses i 
potser sí que em vaig precipitar al votar a la alum4 però en aquell moment ho tenia 
molt difícil. (Explica-argumenta) 
----------------------------------------------------------

Re: Repartiment de Tasques
per alum 2 - dimarts, 9 febrer 2010, 14:38

Vale... m'han dit que s'ha de fer ja el repartiment de tasques i parlant amb l’alum 1 
m'ha dit que ningú vol fer el paper de filòsof, jo anuncio que si ningú el vol ja l'agafo jo 
amb gust. (Responsabilitat individual)
O sigui que no hi haurà cap problema en que l’alum 4 faci de jurista, no?(Pregunta 
d’organització)
 bé i si encara continues volent-ho ser alum 5 (Comunicació oberta)

Doncs ja està, Sort ^^(Estimula-anima)

--------------------------------------------

Organitzem i repartim tasques
Per alum 1 - dimarts, 9 febrer 2010, 17:58

Nois i noies, és hora organitzar-nos i ser objectius. (Interpel·la responsabilitat)
Per tal de poder repartir les tasques definitivament crec que és millor començar de zero, per 
això creo aquest altre fòrum on decidirem quin rol du a terme cadascú definitivament. 
(Proposta d’organització)
Edita | Suprimeix | Contesta

----------------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
Per alum 1 - dimarts, 9 febrer 2010, 18:00

Hola a tots i totes, (Salutacions)
És recomanable que si es proposa un tema dintre d’aquest fòrum, la gent contesti al 
missatge del seu debat i si es vol proposar un altre conflicte en el repartiment, que els 
afectats creïn un comentari i a partir d’aquell que es contestin, fen així mes visible quin 
comentari forma part de cada conversa. Així els temes principals es veuran a primera 
línea de l’esquerra i els comentaris sobre el mateix tema es posaran un espai mes cap 
a la dreta, facilitant-ne així la lectura. (Proposta d’organització)
-Atentament. (Salutacions)
-----------------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
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per alum 1 dimarts, 9 febrer 2010, 18:03

Hola a tots i totes, (Salutacions)
Sóc jo altre cop, el que volia preguntar, és que si algú té alguna objectivitat en que jo 
faci de secretaria-moderadora, en el cas de que algú vulgui aquest rol, que ho 
notifiqui.(Pregunta d’organització)

------------------------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per alum 5- dimarts, 9 febrer 2010, 18:10

Hola, (Salutacions)
bé a veure si aquest cop ens en sortim sense problemes i mal entesos. (Estimula-
anima)
Jo continuo volen fer el paper de jurista, tot i que estic oberta a propostes i disposada 
a compartir el rol...(Proposta d’organització)

Alum 5 
--------------------------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
Per alum 3 - dimarts, 9 febrer 2010, 18:12

Bé, com ja he comentat a l’altre fòrum a mi m’agradaria fer de Sra. Filiprim, per les 
raons que vaig donar, a més a més ningú més volia agafar aquest rol així que suposo 
que tothom està d’acord. (Aclareix organització)

Alum 3 
----------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per alum 3 - dimarts, 9 febrer 2010, 18:32

Jo ja saps alum 1 que no tinc cap inconvenient en que tu siguis secretària i 
moderadora, (Aclareix organització)
 ja que tot està molt ordenat gràcies a tu :=) (Estimula-anima)
Ja sabreu el que vull ser jo, metge especialista. En qualsevol cas, igual que la alum 6 
estic oberta a que si algú desitja aquest paper el compartim. (Aclareix organització)

ja m'he equivocat al situar el missatge.  (Comunicació oberta)

---------------------------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per alum 11 - dimecres, 10 febrer 2010, 19:12

Bones! (Salutacions)
He tardat molt però ... m'he decidit per fer el mateix càrrec de l’alum 2 si a ella li 
sembla be el compartiríem : (Proposta d’organització)
ens veiem! (Salutacions)
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----------------------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
Per alum 8- dimarts, 9 febrer 2010, 18:35

Hola gent, ja sóc aquí eh! Jajajaja (Humor) 
Bé doncs tal i com he comentat amb tu alum 1 , finalment faré de Sr. Filiprim, si ningú 
té cap inconvenient.. i per descomptat estic oberta a compartir el rol =)
Us sembla bé people? (Proposta d’organització)

Ara em passaré més sovint per aquí, perquè ja veigs que es monten uns bons 
"culebrons" jajajaja! (humor)

----------------------------------------------------

Organitzem i repartim tasques
Per alum 1 dimarts, 9 febrer 2010, 20:37

Bé, aquest cop vull dir que a més a més de mi, hi ha d'haver uns secretaris B,C;D;E i 
F. Si uns hi fixeu esta escrit en iniclial ho demana, i demà haure d'entregar el nom 
d'aquests secretaris, si us plau us demanaria que apareixerien voluntaris ja que jo no 
podré fer de tots aquest (Interpel·la responsabilitat)
. (Rellegiu el text inicial si us plau, i ho entendreu !) (Aclareix contingut) 

---------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per alum 5- dimarts, 9 febrer 2010, 20:52

Jo em presento voluntària, no em faria res col·laborar  (Responsabilitat individual) 
Més igual quin dels secretaris ser, en tot cas quan hi hagi prou voluntaris ja ho 
decidirem! (Estimula-anima)

---------------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per 1 - dimarts, 9 febrer 2010, 21:46

Gràcies alum 5 i 6  (Agraeix)
----------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per alum 6- dimarts, 9 febrer 2010, 20:53

Com ja he dit a l'altre fòrum a mi m'agradaria ser genetista perquè és un tema que 
m'agrada força i crec que ningú més el volia fer. Però en cas que hi hagi algú que el 
vulgui fer, estic disposada a fer-ne un altre sí és un que també m'agradi perquè jo al 
principi no sabia quin rol fer. (Aclareix organització)
Espero que en aquest fòrum sigui tot més amigable i no hi hagin mals rollos. 
(Interpel·la responsabilitat)
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-------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per alum 6- dimarts, 9 febrer 2010, 20:55

Si falten secretaris, jo també em presento però si hi ha molts voluntaris quan estigui 
tot escollit, podeu prescindir de mi. (Responsabilitat individual)
Mostra missatge original | Edita | Parteix | Suprimeix | Contesta
--------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per alum 8 - dimecres, 10 febrer 2010, 00:58

Si encara falten secretaris, jo puc donar-vos un cop de mà. (Responsabilitat individual)
Ara sí que miro el blog eh jajajajaja! (Humor)

Fins demà gent! (Salutacions)
-------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per alum 4 - dimecres, 10 febrer 2010, 15:08

Hola a tots. jo continuo volent ser la científica especialista en teràpia gènica. Se que 
no hi ha cap problema en què jo ho sigui ja que ningú més ho vol ser però com que 
heu obert un altre fòrum, doncs ho torno a dir per aquí. (Si no sabeu les raons per les 
quals vull aquest rol, mireu al altre fòrum que ja ho vaig dir). (Aclareix organització)
------------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per alum 9 - dimecres, 10 febrer 2010, 15:56

Bé, a l’altre fòrum ja vaig comentar que m’agradaria ser la Presidenta de l’Associació 
Catalana dels drets dels menors ja que es un tema que m’interessa i es el rol que mes 
m’agrada i, tot i que vaig posar com a segona opció filòsofa, ara que podem tria un 
mateix rol entre dues persones si la alum 3 , vol a mi m’agradaria també fer-lo i 
compartir-lo J, ja que el de filòsofa no m’acaba de convèncer. (Si us sembla bé clar). 
(Aclareix organització/Proposta d’organització)
Si falten secretaris jo també hi estic disposada si no hi ha ningú més! (Responsabilitat  
individual) 
Jajajaj siisi alum 7, aquests culebrons semblen divertits! Ara mi passaré mes que 
últimament no ho he pogut fer-ho gaire. J (Humor)
--------------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
Alum 5- dimecres, 10 febrer 2010, 20:19

Hola, soc la alum 7 
em sembla bé el que proposa la Judit, estic disposada a compartir aquest paper. 
Quedem que la Judit i jo compartim aquest paper, així que el rol de la presidenta de 
l'associació (Aclareix organització)...
 si ningú té cap problema queda així: (Síntesi-reformula)
alum 9 I alum 7- PRESIDENTES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DELS DRETS 
DELS MENORS.
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----------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per professora - dimecres, 10 febrer 2010, 19:50

Hola! Sé que hi ha bones intencions en voler repartir d'una millor forma els 
personatges, però això s'ha d'anar enllestint. Les tasques estan repartides i ara 
aquelles persones que van optar per un mateix rol, i vistes les bones intencions, que 
es posin d'acord. Podeu ajudar tots/es en la presa de decisió, però hem de continuar 
sinó ens eternitzarem. Sóc conscient que hi ha bones intencions de fer-ho millor, però 
encara teniu un llarg camí per endavant. 

I ara tinc una qüestió a fer-vos: un cop teniu els rols més o menys enllestits, què és el 
següent que heu de fer?
-------------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per alum 4 - dimecres, 10 febrer 2010, 22:24

La següent feina és posar les preguntes que volem fer al Comitè i als Srs. Filiprim en 
un altre blog. Ens haurem de posar d'acord amb quantes i quines preguntes s'han de 
fer i cal tenir en compte que tots els personatges han de rebre preguntes. Aquest 
fòrum estarà obert durant 2 dies. (Explicita tasques, preparació de la 2a activitat))

------------------------------------------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per l’ observadora  - dijous, 11 febrer 2010, 16:09

Us felicito per la sinceritat amb la que actueu, i la capacitat de reorganització que 
teniu. Molt bé!.
Com diu la professora , ara tothom ha de tenir clar el següent pas, i acabar aquest 
fòrum. Veureu que haureu adquirit una bona experiència pels següents fòrums, i 
anireu més lleugers/eres. 
La secretària hauria de penjar avui ja el llistat de càrrecs.
Si algú es perd... cal que revisi el guió de tota l'activitat...
Bona feina!
------------------------------------------

Re: Organitzem i repartim tasques
per alum 1- dijous, 11 febrer 2010, 17:32

A veure si els qui he escrit com a visitants del blog us sembla bé? (Pregunta 
contingut)
Ho he destriat segons si compartíeu o no el càrrec, i si sou el senyor i la senyora 
Filiprim, i jo que no tenia cap rol assignat. (Responsabilitat individual)
He escrit: 
Mostra missatge original | Edita | Parteix | Suprimeix | Contesta

------------------------------------------------------------------

Tasques repartides!!
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per alum 1 - dijous, 11 febrer 2010, 22:41

LLISTAT_DE_PERSONATGES_I_CARRECS.doc (Sintesi-reformulació)
Noies, nois,
Sóc l’alum 1 , aquí deixo el llistat amb les tasques que fa cadascú, (Responsabilitat  
individual)
en el cas de que s’hagin de fer reclamacions escriviu-les a continuació i ja obtindreu la 
meva resposta dintre del període de les 24 hores següents a aquest missatge. Però, 
recordeu, jo he escrit el que s'ha dit en aquest fòrum, a excepció dels visitants.  
(Proposta d’organització)
Atentament, (Salutacions)
Alum 1.

Final del formulario
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2.-Observació d’indicadors d’aprenentatge cooperatiu i de construcció de 
significat en el Fòrum de preguntes per als personatges, del grup de l’Institut 
Vil·la Romana 
Preguntes als personatges.
per alum 5- divendres, 12 febrer 2010, 17:57

Hola, (Salutacions)
sóm l’alum 7 i l’alum 5 i no em entès molt bé quina classe de preguntes s'han de fer.
A més tenim un problema, la Laura aquest cap de setmana no tindrà Internet així que 
no podrà fer aquesta tasca, a no ser que es pogués allargar fins els dilluns o bé que 
comencés més tard. (Circumstàncies personals)
Si algú sap alguna cosa sobre aquest fòrum de preguntes (data d'inici, d'acabament, 
classe de preguntes...) que ens informi si us plau. (Pregunta d’organització)
Alum 7 i alum 5 

--------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per l’alum 6- divendres, 12 febrer 2010, 18:12

Pel que va dir la professora s’ha de fer fins aquest diumenge però a mi tampoc ma 
quedat gaire clar com s'han de fer les preguntes 
espero que us serveixi però jo tampoc ho tinc gaire clar. (Reforça-aprova)

_____________________________________

Re: preguntes als personatges.
per alum 3- divendres, 12 febrer 2010, 19:33

 A mi tampoc m'ha quedat clar (Reforça-aprova)

Re: preguntes als personatges.
per l’alum 5 - divendres, 12 febrer 2010, 19:42

Bé, veig que de moment ningú en sap res, m'aniré passant per veure que dieu però si 
tot continua així, no faré les preguntes o bé la marta intentarà fer-les per mi (alguna), 
o parlaré am la professora a veure que s'hi pot fer. (Responsabilitat individual)
-------------------------------------------

SRA I SR FILIPRIM
Per l’alum 4 - divendres, 12 febrer 2010, 22:12

Jo tinc una pregunta pels pares: 
- Sabent el que ara sabeu sobre la malaltia, estaríeu disposats a tenir el fill? (Aporta 
contingut)
Mostra missatge original | Edita | Parteix | Suprimeix | Contesta
----------------------------------------------------

Fòrum SOS

196

http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/forum/post.php?reply=397
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/forum/post.php?delete=397
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/forum/post.php?prune=397
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/forum/post.php?edit=397
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/forum/discuss.php?d=108#p390
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/mod/wiki/view.php?wid=54&userid=0&groupid=11&page=a


El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia

per Meritxell Perramón - divendres, 12 febrer 2010, 22:15

Alum 5 i alum 7 
us he contestat el vostre dubte al Fòrum SOS  (Explicita tasca)
espero que us serveixi d'ajuda. (Comunicació oberta)
-----------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 5 - divendres, 12 febrer 2010, 22:45

Bé com que aquest cap de setmana me'n vaig i no tindre Internet li he deixat a la alum 
7 un llistat amb una o dues preguntes per a cada personatge, espero que serveixi. 
(Responsabilitat individual/circumstàncies personals)
Ja decidireu el que. (Comunicació oberta)
Bon cap de setmana! (Salutacions)
---------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 1 - dissabte, 13 febrer 2010, 13:58

Possibles_preguntes_als_personatges.doc (Aporta contingut)
Bé, torno ha ser jo, se m'han ocorregut un seguit de preguntes, les adjunto ha 
continuació.  (Responsabilitat individual)
Alum 1 
----------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 4
- diumenge, 14 febrer 2010, 22:28

jo creia que cada ú havia de dir algunes preguntes per fer els personatges no dues 
preguntes per cada personatge! 
així és impossible que tothom pugui fer dues preguntes per cada personatge :S 
(Discrepa)
---------------------------------------------

Re: preguntes als personatges
Alum 1 
- diumenge, 14 febrer 2010, 22:42

Volia dir que en total cada personatge rebi dos o tes preguntes a les que ha de 
contestar. Però jo no volia dir cadascú ha de fer dos preguntes sino que el total 
de tots sigui entre dues o tres preguntes. (Explicita tasca) 
Alum 1 

--------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 3 - diumenge, 14 febrer 2010, 12:33

No val l’alum 1 m'ha robat totes les preguntes que volia fer . Ara que faig 
jo???? (Expressa emocions)
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vaig a mirar si trobo alguna pregunta més. (Responsabilitat individual)

Alum 3 

----------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
Per l’alum 3 - diumenge, 14 febrer 2010, 12:36

Metge:  Quina  probabilitat  hi  ha  que  el  fill  sigui  malalt  o  portador,  i  quines 
conseqüències portarà? (Aporta contingut)
-----------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
Per l’alum 5 t - diumenge, 14 febrer 2010, 12:49

Soc l’alum 7 , l’alum 5 m'ha passat algunes preguntes per als personatges:
1.- FILÒSOF: És etic tenir un fill sabent que pot patir el mateix que tu? 
2.- ASSOCIACIÓ DRETS DELS MENORS: Els pares poden decidir una cosa així 
sobre el seu fill? Quins drets té aquest fill?
3.- FILIPRIM: Quins problemes i quins dubtes teniu en vers a tenir un fill? 
4.- JURISTA: Si decidicin provar de tenir un fill i finalmet aquest tindrà fibrosi quísitica 
com està el tema de l'avortament? Fins quan podria avortar la mare?
5.- METGE ESPECILAISTA: Quina medicació està prenent la sra, Filiprim? Perquè 
serveixen? en que l'ajuden?
6.- CONSELLER GENÈTIC: Què es poden trobar els Srs Filiprim si decideixen tenir el 
fill?
7.- CIENTÍFICA ESPECIALISTA: Hi ha alguna novetat sobre algun tractament per la 
malaltia? (Aporta contingut)
A mi se m'han acudit algunes:
- Srs. FILIPRIM: Podrieu ocupar-vos d'un fill amb aquesta malaltia?
- METGE ESPECIALISTA: Hi ha algun tractament actualment per a aquests casos?
- CIENTÍFICA ESPECIALISTA: Hi ha alguna novetat per tractar aquesta malaltia?
- CONSELLER GENÈTIC: De que es tracta la malaltia?
Alum 7 - ASSOCIACIÓ CATALANA DE DRETS DELS MENORS: Quin dret tenen els 
pares per decidir sobre tenir o no tenir un fill en aquestes condicions?
 (Aporta contingut)

-----------------------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 5 - diumenge, 14 febrer 2010, 12:55

Metge de capçalera: quins efectes té la fibrosi quística?
Srs. Filiprim: que creieu que és més convenient fer en aquest cas?
Associació dels drets dels menors:és convenient tenir un fill amb fibrosi quística 
sabent les conseqüències que porta? (Aporta contingut)
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Re: preguntes als personatges.
per alum 9 - diumenge, 14 febrer 2010, 14:11

Aquestes son les preguntes que m'han sorgit a mi:
Srs. Filiprim: - Fins a quin punt estaríeu disposats ha tenir un fill amb la malaltia 
sabent totes les conseqüències que el fill pugui tenir? 
Filòsof: - En cas de que no fos ètic tenir el fill, no seria menys ètic no donar-li la 
oportunitat de saber i poder veure la vida tot i el que hagi de lluitar per la malaltia 
sense saber si la podrà vèncer o no? (quan dic vèncer em refereix-ho a que la malaltia 
no li ocupi tota la seva vida sinó que també tingui moments feliços). 
Jurista: - Per quina causa s’ha modificat la llei de l’avortament i quines lleis existeixen 
no només en el nostre país sobre la possibilitat d’avortar? 
Metge de capçalera: - Com serà i quines són les possibilitats de vida d’un malalt ja 
operat i amb èxit? - Com que passaria si la mare es quedés embarassada de dos 
bessons afectats? 
Genetista: - En el cas que sorgeixin bessons, quina es la possibilitats de que surtin els 
dos afectats? 
Científic: - Quines son les conseqüències que pot comportar fer una selecció 
d’embrions no afectats? Quines són les novetats més actuals? A quins països tenen 
més èxit? I comparat amb Catalunya? 
President associació drets dels menors: - Les lleis que existeixen en tenir o no un fill 
amb fibrosi quística cap a quin costat es decanten? - Segons la ONU quins drets 
tenen els nens afectats per la malaltia? (Aporta contingut)
-----------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 4 - diumenge, 14 febrer 2010, 22:52

Jo canviaria alguna cosa de la pregunta que ha fet l’alum 6 al genetista i diria:
-Quina és la possibilitat que sorgeixin bessons segons l'arbre genealògic de la 
família? En el cas que sorgeixin bessons, quina es la possibilitat de que l'òvul 
fecundat es divideixi en dos, donant així vida a dos (o més) germans iguals i del 
mateix sexe i quina és la possibilitat que es fecundin dos òvuls i doni lloc a dos 
bessons diferents l'un de l'altre? I quina diferència hi hauria entre dos bessons sorgits 
del mateix òvul o de dos diferents? (Reformula)
-------------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 1 - diumenge, 14 febrer 2010, 14:58

Hola, 
Volia preguntar:
- Quina quantitat de preguntes li farem a cada personatge? (Pregunta d’organització)
- Quines triem? (Pregunta d’organització)
- Qui les posa en format Word? (Pregunta d’organització)
(mi presento voluntària en cas de que ningú ho vulgui fer) (Responsabilitat individual)
- Per que no quedem tots a una hora concreta i estriem les preguntes més correctes? 
(Interpel·la responsabilitat/Proposta d’organització)
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Alum 1 
--------------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 4 - diumenge, 14 febrer 2010, 22:55

Ja ho faré jo, (Responsabilitat individual)
la professora ha dit que teníem fins diumenge però crec que necessitarem algun dia 
més ja que hi ha persones que no han pogut fer preguntes encara. Penso que ara ens 
hauríem de dedicar amb les preguntes que han sorgit a ajuntar les que són semblants 
i a dir si alguna que ha fet algun altre company es pogués millorar. La quantitat de 
preguntes podrien ser 5 per cada personatge. (Proposta d’organització)

Alum 1 , crec que és impossible que tots quedem a una hora concreta per poder 
redactar les preguntes, però bé com us sembli. (Discrepa)

Re: preguntes als personatges.
per alum 4 - diumenge, 14 febrer 2010, 23:33

Una cosa, representa que el pare o la mare pateixen la malaltia? Si és així li diria al 
afectat: (Pregunta contingut)
- Com és un dia de cada dia per una persona afectada per la malaltia? (Aporta 
contingut)
Si no és així, aquesta pregunta li faria al metge. (Aclareix organització-mètode)

Al metge li diria:
- Quins tractaments fan la fibrosi quística "més suportable"? 
- Si pateixes aquesta malaltia pots morir?
- Hi ha possibilitats de que l'embaràs es compliqui? Si és així, tan la mare com el fill 
sortirien perjudicats? 
- Perquè es solen fer transplantaments als malalts de Fibrosi Quística?

Al científic:
- Hi ha alternatives als transplantaments de cor i pulmó?

Al jurista:
- És legal la selecció d'embrions?

Al filòsof:
- És èticament correcte modificar els gens del teu fill per tal de que no pateixi la 
malaltia? 
(Aporta contingut)

------------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 1 - diumenge, 14 febrer 2010, 23:26

A mi al menys no se m'acudeixen més preguntes, (Conversa oberta)
 una altre cosa en que tens raó, és en que necessitem que els senyors Filiprim ens 
diguin la seva situació mèdica. (Reforça-aprova contingut)
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-------------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum4 - diumenge, 14 febrer 2010, 23:44

Llistat der preguntes als personatges del joc de rol(Sintesi-reformulació) 
Aqui us adjunto les preguntes que hem anat fent tots fins avui. (Responsabilitat  
individual)
 Se que no tothom ha pogut connectar-se al fòrum i dir-hi la seva, però jo penjo 
aquestes preguntes perquè com que n'hi ha que són molt semblants, si en fem una de 
sola de les semblants és més simple fer la tria de preguntes. (Aclareix organització) 

Com bé ha dit l’alum 1 abans, hem de posar un màxim de preguntes ja que hi ha 
personatges que en tenen més que d'altres. (Reforça-aprova organització)

SI US PLAU: Digueu-me què us semblen aquestes preguntes i si canviaríeu alguna 
cosa. També si n’afegiríeu alguna altra. (Pregunta contingut)

: preguntes als personatges.
Re Peralum 3 - dilluns, 15 febrer 2010, 10:48

Hola de nou, (Salutacions)
veig que heu fet moltes preguntes i crec que la recopilació de l’alum 4 està molt bé. 
(Estimula-anima)
Respecte al nombre de preguntes per a cada personatge, jo en posaria 4, els que ja 
les tenen ja està i als que els hi falti les afegim. El problema és que un personatge en 
té 5, o en traiem una o l'ajuntem d'alguna manera amb les altres.
això sí ens hem d'esperar a que tothom hagi fet preguntes, ja que potser surten 
bastants de noves i augmentem el número de preguntes per personatge...
Crec que necessitaríem algun dia més i intentar que tothom es passes pel blog per dir 
la seva. (Proposta d’organització)

Alum 5
--------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 1 - dilluns, 15 febrer 2010, 11:40

Que us semblaria si aquestes dues preguntes les poséssim en una? (Pregunta 
contingut)
Quins tractaments fan la fibrosi quística "més suportable"? 
Si pateixes aquesta malaltia pots morir? 

-
Quins tractaments fan la fibrosi quística "més suportable"? En quin tant 
per cent disminueix la possibilitat, de que els pacients que pateixen aquesta 
infermetat, de morir? (Aporta contingut)
---------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
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per l’observadora - dilluns, 15 febrer 2010, 11:57

Molt bé fins ara la vostra organització, ànims que sortirà un treball molt maco i digne. 
Cal però que participi tothom, donant la seva idea o pregunta, encara que desprès 
quedi englobada en alguna de les del llistat. És important perquè aquest treball, com 
la resta del que esteu fent ha de ser avaluat. Endavant!! 
-------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
Per alum 2- dilluns, 15 febrer 2010, 22:27

Sé que arribo tard (els dies de festes ens fan perdre la noció del temps) 
(Circumstàncies personals)
però m'agradaria proposar les preguntes ara, si no us va malament...
He llegit les preguntes que hi ha fins ara i crec que les que proposo no coincideixen 
amb cap: (Responsabilitat individual)

--> Senyors Filiprim: Han pensat en tenir el seu fill a partir de fecundació in vitro?
--> Filòsof: Crec que la malaltia que pot tenir el fill seria una trava en la seva 
socialització i podria ocasionar-li algun problema en la seva relació amb la resta de 
nens?
--> Genetista: És possible que el nen pogués viure una vida en la infància bona? La 
malaltia sempre es manifesta des que es neix o pot començar a donar-ne efectes a 
l'edat adulta?
--> President de l'Associació de drets de menors: Hi ha algun tipus de condicions 
específiques que els pares malalts han de seguir per poder tenir a un nen en aquest 
estat (solvència financera, recursos...)?
--> Jurista: Hi ha algun tipus d'ajudes per part de l'Estat per aquells pares que tenen 
un fill malalt? (Aporta contingut)
Això és tot =) (Comunicació oberta)

----------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 8 - dimarts, 16 febrer 2010, 22:26

- Assumint el càrrec i seguir endavant en tindre el fill, a la mare pot succeir-li alguna 
cosa durant l'embaràs? Pot patir algun tipus de risc?

- El nen te perill de morir durant l'embaràs, o tant sols pot patir aquest risc quan neixi?

- Professionalment, que es el millor que podem fer? Seguir endavant amb l'embaràs o 
no?

- Quant el nen neixi, te molts riscos per morir, o es pot seguir un tractament amb un alt 
percentatge de possibilitats positives? (Aporta contingut)
Espero que mes o menys estiguin bé. (Comunicació oberta)

------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 4 - dimarts, 16 febrer 2010, 22:49
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Alum 8, a qui van dirigides les preguntes? Al metge? (Pregunta contingut)

-------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 10- dijous, 18 febrer 2010, 20:53

Aquí estan adjuntes les meves preguntes, vegem que us semblen. (Responsabilitat  
individual) 
Vagi bé ;) (Salutacions)
Preguntes.doc
--------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
Per alum 4 - dijous, 18 febrer 2010, 22:28

P  reguntes_personatges_blog_de_rol.doc  
Hola a tots, (Aporta contingut)
Com ja sabeu jo sóc la secretària d'aquesta tasca. (Aclareix organització)
He ajuntat totes les preguntes que hem anat proposant tots. (Responsabilitat  
individual)
Ara cada personatge té quatre preguntes excepte els Srs. Filiprim que en tenen 5. 
(Aclareix contingut) 
Hauríem de decidir quina pregunta eliminem per tal de que els Filiprim en tinguin 
quatre com tothom. (Interpel·la responsabilitat) 
El alum 10 també ha fet una pregunta als visitants del blog, crec que seria 
interessant que els altres també els féssim preguntes, que us sembla? (Pregunta 
d’organització)

Descarregueu-vos el document i mireu les preguntes. Digueu què us semblen. 
(Aclareix organització) 
-----------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum8 - dijous, 18 febrer 2010, 22:43

Bé, com a preguntar per eliminar.. totes em semblen bé, però la que menys m'agrada 
(no vol dir que no m'agradi eh!) es aquesta;
- Com és un dia de cada dia per una persona afectada per la malaltia? (Reformula)
Crec que a mida que anem fent el treball i amb el que ja em estudiat, ens 
assabentarem de d'això i no caldrà fer la qüestió. (Explica-argumenta)
D'altre banda, una pregunta per als visitants del blog seria..
- Com veieu les decisions que estan prenent els Sr's Filiprim? Creieu que haurien de 
tindre el fill? Independentment del que ells pensin. (Aporta contingut)

------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 9 - dijous, 18 febrer 2010, 23:31
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Jo opino el mateix que la alum 8 si em de descartar una de les preguntes, tot i que 
també seria interessant fer-la, seria aquesta mateixa que a dit ella: 
- Com és un dia de cada dia per una persona afectada per la malaltia?(Reforça-
aprova contingut) 
Bàsicament ho crec ja que tot i que es interessant, a mida que anem fent el treball ho 
anirem veien i ara no ens cal fer la pregunta amb anel·lació, ja veurem la resposta.
(Explica-argumenta) 
-------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 2 - dijous, 18 febrer 2010, 22:55

Bé, he vist el document de les preguntes i crec que la que s'hauria de treure, de 
moment, és aquesta:
-Després de escoltar a tots els professionals què penseu fer? Per què? (Reformula)
Tenint en compte que totes les preguntes s'haurien de contestar en poc temps, crec 
que seria difícil respondre aquesta pregunta a curt termini. Caldria que tots els que 
fem papers aliens a aquest tema féssim la nostra investigació i ens forgéssim una 
opinió. Crec que això porta temps. Aquesta pregunta, en la meva opinió, seria la 
introductòria a la resolució del problema, i per tant, hauria de ser al final d'aquesta 
activitat (Explica-argumenta).

------------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 2 - dijous, 18 febrer 2010, 23:15

Perdoneu, però m'acabo d'adonar que el metge especialista també té 5 preguntes.
Espero que també destrieu les 4 que creieu que ha de contestar i la que creieu que 
s'hauria d'eliminar =) (Interpel·la responsabilitat)

Gràcies, (Agraeix) 
-----------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 6- dijous, 18 febrer 2010, 23:30

de les preguntes als senyors Filiprim trauria la pregunta:

- Com és un dia de cada dia per una persona afectada per la malaltia? 
(Reformula)

- (perquè penso que ja que som professionals en el tema hauríem de saber com 
és un dia de cada dia per una persona afectada per la malaltia o almenys tenir-
ne una idea) (Explica-argumenta)

Bona nit a tots (Salutacions)
-------------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
Per alum 3 - divendres, 19 febrer 2010, 20:10

Estic d'acord amb alguns dels meus companys, més o menys tots coneixem el dia a 
dia d’un malalt amb fibrosi (Reforça-aprova)
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----------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 4 - divendres, 19 febrer 2010, 22:11

Jo crec que la pregunta que s'hauria d'eliminar és: 
-Després de escoltar a tots els professionals què penseu fer? Per què? (Reformula)
Ja que un cop acabada la tasca els pares acabaran dient què els sembla i quina és la 
seva decisió així que crec que no és necessari fer en el blog aquesta pregunta. 
(Explica-argumenta) 
--------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 1 - diumenge, 21 febrer 2010, 22:25

Opino el mateix que molts dels que han votat i crec que la pregunta s'hauria d'eliminar 
(Reforça-aprova contingut), ja que al final del treball ens posicionarem tots, i sabrem la 
decisió que prenen els senyors Filiprim, però també crec que no ha d’afectar tant si un 
personatge en té 4 o 5 és el mateix, però a més a més, les respostes sorgiran encara 
que no les busquem (no sempre es clar). (Explica-argumenta)

-----------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per Professora - dilluns, 22 febrer 2010, 05:49

Esteu fent una bona feina, però no ens podem estar una eternitat escollint les 
preguntes. Ara cal fer el llistat definitiu de les qüestions proposades i continuar la 
tasca. Tots/es teniu clar que cal fer a continuació? 

La tasca següent hauria d'estar enllestida cap al divendres, però us aconsello que no 
ho deixeu pels últims dies. Ara teniu experiència i sabeu que sorgeixen debats o 
qüestions pels quals cal disposar de temps.

Endavant que esteu fent feina excel·lent.
----------------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
Per alum. 9 - dilluns, 22 febrer 2010, 19:45

Com que cal eliminar també una de les preguntes del Metge/essa de la Sra Filiprim, jo 
crec qe tot i que estan totes bé la que podríem treure seria la de:
- Si pateixes aquesta malaltia pots morir? (Reformula)
Dic aquesta ja que hi ha una altre pregunta que de alguna manera responent-la ja 
estaries responent també si podries morir o no. L'altre pregunta a la que em refereix-
ho és la següent: 
- Hi ha possiblitats de que l'embaràs es compliqui? Si és així, tan la mare com el fill 
sortirien perjudicats? (Explica-argumenta)
------------------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
per alum 4- dilluns, 22 febrer 2010, 22:11

Jo trauria la pregunta:
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- Quina medicació està prenent la Sra, Filiprim? Perquè serveix? (Reformula)

ja que en la pregunta: si pateixes la malaltia pots morir? No es refereix explícitament a 
si quan estàs embarassada pots morir. Aquesta pregunta es refereix en si la malaltia 
pot ser mortal no si el part pot ser-ho. (Explica-argumenta)

--------------------------------------------------------------

Re: preguntes als personatges.
Per alum 2 - dilluns, 22 febrer 2010, 22:40

Jo crec que podríem fer una espècie d'adaptació de dues preguntes de manera que 
en formessin una de sola, més genèrica. (
Tenim:
- Quina medicació està prenent la Sra, Filiprim? Perquè serveix?
- Quin és el tractament que en relació agressivitat/dolor/efectivitat és millor? 
Reformula)
Penso que, donat que la medicació de la Sra Filiprim és en sí mateix un tractament 
(no n'estic segura, si algú m'ho pogués dir amb seguretat ho agrairia =) ) bé, suposant 
això, hem de pensar que el metge especialista està donant el millor tractament 
possible a la Sra Filiprim: si no ho fes tampoc ho diria. (Explica-argumenta)
 Així que crec que podríem resumir les preguntes en:
- Quin és el tractament que segueix la senyora Filiprim? De quina medicació consta? 
(Reformula)
------------------------------------------------------------

Re: preguntes finals als personatges.
per alum 4 - dimarts, 23 febrer 2010, 19:23

Hola a tots! (Salutacions)
A continuació adjunto les preguntes firals, que hem decidir entre tots,a dreçades a 
cada personatge. (Responsabilitat individual)
Cada un té 4 preguntes excepte els visitants que en tenen dues. (Síntesi) 
Si algú té alguna queixa o voldria modificar alguna cosa que ho digui el més aviat 
possible, sinó ja podem començar la tasca següent. (Aclareix organització)

Re: preguntes finals als personatges
Alum 1 dimecres 24 de febrer de 2010
Personalment a mí em semblen bé. (Reforça-aprova contingut)
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3.-Observació d’indicadors d’aprenentatge cooperatiu i de construcció de 
significat en el Fòrum d’opinions argumentades, del grup de l’Institut Vil·la 
Romana 

Indicadors en el fòrum de opinions argumentades de l’Institut Vil·la Romana

Algunes intervencions corresponents al contingut d’aquest fòrum, s’han iniciat a 
l’acabar la tasca anterior, ja que el professorat demanava als alumnes que en sabien 
del que havien de fer a continuació. Per tant es considerem que aquests missatges 
s’han d’incloure en el present fòrum. 

 Professora
Us recordo que teniu fins demà per acabar d’enllestir els personatges i continuar amb 
la següent tasca, per cert, quin és el proper pas de la feina a fer?. Si no ho recordeu, 
feu una ullada al guió per refrescar la memòria. 

Alum 1.

Bé, ara toca obrir el fòrum de discussió. Però abans necessitem que demà estiguin 
penjades les respostes a les preguntes que hem decidit fer..
Un cop llegida la informació del blog, tothom s’ha d’expressar el que creu sobre tenir o 
no fills en el fòrum d’argumentacions, . Per opinar de manera argumentativa. (Explicita  
tasca) 

Alum 5
Per demà és molt precipitat, no podem tenir més temps?. (Pregunta d’organització)
Tenim exàmens i més deures, jo no dono per tot. (Aclareix contingut)
Si us plau, plantegeu-ho (Proposta d’organització)

Alum 6
No, no, per demà no, és per avui crec, no? (Discrepa/Pregunta d’organització)
Estic d’acord amb l’alum 5, jo també demano una mica més de temps, si us sembla bé, 
ja que ho veig molt just. (Reforça-aprova)

Alum 3 i 8
Hola, (Salutacions)
ens acabem d’enterar que per demà han d’estar fetes les respostes a les preguntes, i 
no ho podem fer ni de broma. ..Estem aquí fent un treball i com trobareu normal no ens 
dona temps de respondre les preguntes. (Argumenta els impediments relacionats amb 
excés de treballs...)
Necessitem més temps!!
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Observadora
Respon donant informació sobre les activitats que s’han de fer, l’ordre i la 
temporització, considerant la coincidència en el temps, del treball virtual amb els 
exàmens. 

Expressem les nostres opinions
per alum 1 - dilluns, 29 març 2010, 12:29

En aquest fòrum expressareu les vostres opinions a partir de les respostes de les 
persones i especialistes, i de la informació,en general, que teniu en el blog. 
Cadascú per expressar la vostra opinió l'heu de raonar de manera argumentada. Teniu 
en l'apartat de recursos un document de com fer una bon argumentació. 
Tot i així haureu de discutir entre vosaltres per aclarir les vostres idees. És molt 
important que tothom participi i ajudi a la resta de companys a que adoptin una postura 
clara. 
(Explicita tasca)
 

-------------------------------------------------

Opinió de l'Albert, l'Àlex, la Mireia i la Clara
per Alum 1 - dilluns, 29 març 2010, 15:47

Com a visitants i seguidors del comitè bioètic del cas dels senyors Filiprim. Amb totes 
les respostes a les qüestions proposades, ens veiem amb el deure de donar la nostra 
opinió en el cas, com a espectadors de segona línia. Amb l'objectiu de sintetitzar al 
màxim i no donar idees desordenades, els quatre estudiants, ens hem adonat que el 
millor, des del nostre punt de vista, és que els senyors Filiprim tinguin el fill. Com que 
donem per suposat que el senyor Filiprim no pateix fibrosi quística creiem que la 
parella no te perquè recórrer a la fecundació in vitro, però els recordem que no 
descartin l'opció. Per donar questa opinió ens basem en les intervencions següents: 
1.La situació mèdica estable en la que es troba la senyora Filiprim segons la 
informació que ens ha proporcionat el seu metge i la pròpia família afectada.
2.La informació proporcionada per la consellera genètica del cas on ens diu que la 
parella pot tenir un/a fill/a totalment portador en el cas de que el pare no estigui 
afectat. O en el cas de que el pare sigui portador hi ha el 50% de possibilitats de que 
el fill pateixi la malaltia i el 50% que sigui portador. També es proposa que, en el cas 
que el pare sigui portador, s'esculli un òvul sà i que hi hagi un 50% de possibilitat de 
que el nadó sigui portador i un 50% de que sigui sà. Per aquestes possibilitats, 
recalquem, que no s'oblidin de la fecundació in vitro.
3.També ens recolzem en que la científica ha notificat que hi ha nos avanços en la 
teràpia gènica.
4.Els pares poden acudir a la selecció d'embrions, al·legant a la malaltia que pateix la 
senyora Filiprim, i sotmetre's a una fecundació in vitro, on, segons les estadístiques 
actuals, proporcionades per la científica, existeix entre un 30 i un 40% de possibilitats 
de que el nen neixi fruit d'aquesta fecundació.
5.La possibilitat de que es pugui avortar, en tot moment, si es veu en perill la vida del 
fill o de la mare, o es detecta una malformació o danys molt greus en el fetus. 
6.La vigència de la llei de la reproducció assistida (informació proporcionada per la 
Jurista), i la possibilitat d'experimentar amb embrions sota la supervisió de científics 
especialistes, amb el consentiment dels pares.
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7.La gran diversitat de recursos humans als que es pot recórrer i la gran quantitat de 
recursos econòmics a que es poden accedir, en el ca de la senyora Filiprim. I alhora 
als recursos que podran rebre en el cas de que el fill pateixi la mateixa malaltia que la 
mare, o qualsevol minusvalidesa. 
8.Un dels punts més importants, la disponibilitat i ganes de la mare i el pare. 

Tanmateix, existeixen alguns punts en contra que cal tenir en compte:
1.Les possibilitats de que es produeixi un avortament natural del fetus, o que hi hagi 
complicacions durant la gestació.
2.L'edat de la senyora Filiprim, ja que les estadístiques actuals mostren que els 
malalts de fibrosi quística moren, amb una mitja de 35 anys. La qual cosa, tenint en 
compte l'edat de la Paula (27 anys), li deixa un marge de 8 anys per poder sotmetre's 
a tractaments, si ho creu necessari, i per poder estar amb el seu fill o filla, que encara 
ha de néixer.
3.Segons la científica, si la mare es sotmetés a una fecundació in vitro, hi ha entre un 
20 i un 22% de probabilitats de que es produeixi un avortament natural.
4.També, amb la fecundació in vitro hi ha la possibilitat de que es produeixi un 
embaràs ectòpic.
5.Que en el cas de que el nen neixi patint la malaltia, haurà de passar molt de temps 
amb metges especialistes, cosa que afectarà, com bé va dir el filòsof, a la seva vida 
social.

Així doncs, concloem que, segons la nostre opinió, la família s'hauria de proposar tenir 
el fill, si es veu en cor d'afrontar, tant les bones com les males conseqüències de la 
seva decisió. Però creiem que per sobre de tot han de reflexionar activament en la 
vida que volen portar al món. 
(Reformula-síntesi)

 ---------------------------------------------------

Opinió de la consellera genètica
Per alum 6 - dilluns, 29 març 2010, 20:17

La meva opinió respecte tenir el fill o no, s'assembla molt a la dels visitants, ja que hi 
ha varis punts a favor i molts pocs en contra, (Reforça )
 però estic a favor a que tinguin el fill ja que se suposa que el pare és sa i no hi ha 
possibilitats a que el fill sigui malalt. Però si és malalt i no ens ho han dit, només hi ha 
un 25% de possibilitats a cada embaràs a que tingui la malaltia. Si no volen prendre 
aquest risc, encara els queda la fecundació in vitro.
 (Aporta contingut/Explica-argumenta)
-------------------------------------------------------
 

Re: Opinió de l'Albert, l'Àlex, la Mireia i la Clara
per alum 1 - dimecres, 7 abril 2010, 16:50

Bé, durant la setmana santa vaig veure per la televisió el cas d'una dona, que amb els 
dos pulmons trasplantats, havia tingut una filla, i n'he buscat l'article, ja que pot ser útil 
per a la gent que no té del tot clara la seva opinió sobre si han o no de tenir el fill els 
senyors Filiprim.
"http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100403/53900381304/nace-el-
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primer-bebe-en-espana-hijo-de-una-mujer-con-los-dos-pulmones-trasplantados.html 
(  Aporta contingut)   

 
 ---------------------------------------------

Re: Opinió de l'Albert, l'Àlex, la Mireia i la Clara
per observadora- dilluns, 12 abril 2010, 15:18

Està molt bé aquest article, pot ser l'hauríeu de penjar als recursos de blog. De fet 
quan argumenteu ja no heu de posar cap recurs nou, només opinar i prou, perquè 
aquesta tasca ja està feta. De tota manera molt maco l'article. 
-----------------------------------------

Re: Expressem les nostres opinions
Per alum 2 - divendres, 2 abril 2010, 16:23

Mm... és difícil decantar-se cap a una opció. (Comunicació oberta) 
Com bé han dit els visitants del blog, hi ha força punts a favor, però molts en contra 
(Reforça-aprova contingut)
. A mi em plauria saber l'estat econòmic dels senyors Filiprim 
(encara que sembli materialista, els diners són importants en aquests afers), la 
sensibilitat dels seus caràcters i és clar, com bé dèieu, si el pare és malalt. 
(Pregunta contingut)
Suposant que no ho fos, jo recomanaria que tinguessin el fill. Com el màxim risc és 
que sigui portador i tinc entès que el ser-ho no comporta cap desajustament de la vida 
quotidiana mitja, seria assenyat anar per la via natural d'engendrar un fill. És clar que 
hem de tenir en compte el que deia la Mireia, que la senyora Filiprim no es podrà fer 
càrrec del seu futur fill gaire temps ja que malauradament la malaltia li restarà anys de 
vida, però el senyor Filiprim sí.
Si per el contrari el senyor Filiprim és portador ja ho tenim magre. El fill podria néixer 
amb la mateixa patologia que sa mare o ser-ne només portador, com el seu pare, però 
és perillós arriscar-se a que passi el primer. A més, és un risc que pot córrer la 
senyora Filiprim per la feblesa actual del seu cos i podria tenir conseqüències que, 
més val no pensar-hi, però són provables. A més, sabent que el fill pot tenir una vida 
tan dura com la que ha de viure un malalt de fibrosi quística, haurien de tenir un fill? 
No els pesaria en la seva consciència quan l'haguessin de portar a nombrosos 
tractament dolorosos des de nen? O al que em referia en un principi: si per fet del 
destí la senyora Filipri tingués un avortament al tard o el nen morís prematurament, 
serien capaços de viure sabent-ho? Tenen els medis econòmics per mantenir a un 
nen que haurà de tenir tantes adaptacions? No ho sé, i penso que és important saber-
ho per resoldre aquesta incògnita. (Explica-argumenta)

En qualsevol cas, jo em declaro a favor que tinguin el fill però en contra que el tinguin 
a partir del procés natural i prefereixo que es decantin per la fecundació in vitro que, 
encara que també comporti riscos, aquests són més baixos. (Reformula-síntesi)
A més, sempre queda l'opció d'adoptar.
 ---------------------------------------------------------------

Re: Expressem les nostres opinions
per alum 5diumenge, 4 abril 2010, 17:07

Bé, 
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La meva opinió sobre el fill dels Filiprim és la següent: 
Crec que haurien d'intentar tenir el fill, (Aporta contingut)
 tenint en compte que els pares haurien d'estar disposats a tot amb el fill i entendre tot 
el que aquest haurà de passar i ajudar-lo amb tot. A més segons la llei ara la dona té 
moltes més possibilitats d'avortar per si alguna cosa de l'embaràs sortís malament. 
Tot i així crec que tenir un fill amb aquestes condicions és molt arriscat i sacrificat tant 
pels pares com pel fill i per això crec que abans de decidir-se han de tenir en compte 
tot el que comportarà tenir el fill i s’hi estan preparats. 
 (Explica-argumenta)
A la conclusió a la que arribo és que estic d'acord amb que tinguin el fill, però opto 
també per l'opció de la fecundació in vitro. (Reformula-síntesi)
Berta
 ---------------------------------------------------

Opinió de la científica
per alum 4- dilluns, 5 abril 2010, 17:59

Com ha dit la consellera gènica : “Si el pare és completament sa, hi ha un 100% de 
possibilitats a cada embaràs que els fills siguin portadors. En canvi, si el pare és 
portador, hi ha un 50% de probabilitats a cada embaràs que el fill sigui malalt i un 50% 
a cada embaràs que sigui portador.”(Reforça-aprova contingut)
. Per tant abans d’opinar hauríem de saber si el pare és sa o portador. (Pregunta 
contingut)
Però com que no ho sabem hauré de parlar des de les dues opcions:

Si el pare és sa els fills que tindran seran només portadors per tant no patiran la 
malaltia. Per aquesta raó crec que podrien tenir el fill de forma natural perfectament. A 
més en un futur, quan el seu fill sigui gran potser ja existirà una cura per aquesta 
malaltia i no passarà res si ell i la seva futura esposa la passen al seu fill i aquest 
pateix la malaltia perquè es podrà curar. 
Però si el pare és portador, com ha dit la metge, les coses canvien, hi haurà un 50% 
de probabilitats de què el fill pateixi la malaltia. Aclareix contingut)
Com em pogut veure és molt dur patir Fibrosi quística però la possibilitat de què el seu 
fill pateixi la malaltia no els ha de treure les ganes ni la oportunitat de tenir-lo ja que 
actualment existeix la fecundació in vitro. (Explica-argumenta)

Així els especialistes podrien seleccionar els espermatozoides del futur pare que no 
portin el gen que codifica la malaltia. Però tot i així tinc clars els desavantatges 
d’aquesta, ja que només hi ha entre un 30 i un 40% de què surti amb èxit. Però jo crec 
que val la pena ja que potser els pares patiran si la mare té un avortament a causa de 
la fecundació in vitro però el nen no patirà la malaltia durant la seva vida.(Aporta 
contingut)

 El que els Senyors Filiprim haurien de fer és posar en una balança si prefereixen patir 
ells durant els mesos de la fecundació o prefereixen que pateixi la malaltia durant tota 
la seva vida. A més si sortissin complicacions durant l’embaràs i estigués en perill la 
vida de la mare o el nadó, la mare podria avortar. (Reformula-síntesi)

 Un altre argument a favor de què tinguin el fill seria el què ha dit la Senyora Filiprim: 
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“Envers a la responsabilitat de dur a terme el tractament, estic disposada al 100 per 
100 a seguir-lo, el temps no em preocupa ni tampoc els diners, “” per tant es podrien 
permetre el cost d’una fecundació in vitro. Però com ha dit el metge, si els pares no es 
veuen capaços de dur a terme la fecundació on vitro també poden adoptar. (Explica-
argumenta)

En conclusió si el pare és portador, jo crec que els Senyors Filiprim poden tenir el fill 
però la millor opció és per fecundació in vitro.(Reformulació)

 Respecte l’ètica jo crec que és ètic escollir quins embrions no tenen la malaltia 
perquè un d’ells per atzar sigui el teu futur fill ja que simplement estàs assegurant-te 
que el teu fill no pateixi en un futur per una cosa que en el seu moment s’hauria pogut 
evitat perquè hi havia les tècniques adequades per dur-ho evitar-ho. (Explica-
argumenta)

----------------------------------------------------------------------

Re: Expressem les nostres opinions
per alum. 10- dilluns, 5 abril 2010, 20:02

Pel que tinc entès si el pare és sa en cada embaràs hi ha un 100% de possibilitats de 
que els fills siguin portadors. Si el pare és portador tenen un 50% de possibilitats de 
ser portadors i un altre 50% de patir la malaltia. Així doncs crec que els pares no hi 
tenen gaire a decidir.
S'ha de analitzar el genotip del pare i, si és sa, amb el sistema ètic actual, no seria 
necessari fer cap fecundació in vitro. (Explica-argumenta)

 Una fecundació in vitro és un esforç innecessari per a un nen que només pot ser 
portador no malalt. Però si el pare és portador llavors s'hauria d'avaluar amb calma si 
val o no la pena fer la fecundació in vitro. (Reformula-síntesi)
 --------------------------------------------------------

Re: Expressem les nostres opinions
per alum 9 - dimarts, 6 abril 2010, 14:32

Triar una opció en casos com aquests no sempre es fàcil, tot i així jo em decantaria 
amb la opció de tenir el fill, (Aporta contingut)

 ja que tot i que s’ha de tenir una responsabilitat més elevada que en casos normals, 
penso que tot i que pateixi una malaltia continua sent una persona, i com a tal té dret a 
la vida. És veritat que els pares han d’estar ven preparats per assumir aquest càrrec, 
però també cal pensar que se’ls hi ofereixen ajudes (com per exemple ajudes 
econòmiques). És una cosa que s’ha de pensar bastant i abans de prendre una decisió 
hauríem de saber quin és el genotip del pare, ja que això podria significar una cosa o 
una altre. (Explica-argumenta)

Penso que això és una decisió dels pares i que tan han de saber les probabilitats i las 
opcions que tenen si decideixen tenir el fill, com també estar ven informats si finalment 
decideixen avortar i tot el que pot causar. (Reformula-síntesi)
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I per últim, tot i que crec que si el fill sortir amb la malaltia, si prèviament a partir d’una 
fecundació in vitro es pot escollir un embrió sa, segurament seria millor, o almenys la 
vida que tindria el nadó seria una vida més saludable. (Reformula-síntesi).

 En tot això crec que la tecnologia també es important i ja que hi ha avanços com 
aquests, en alguns casos s’han de saber aprofitar sempre que afecti positivament per 
a tothom. (Explica-argumenta)

-------------------------------------------------------

Re: Expressem les nostres opinions
per alum 3 - divendres, 9 abril 2010, 20:11

Bé, el que jo crec es que el pares podrien tenir el fill, ja que crec que hi ha moltes 
tècniques que han millorat la detecció de les malalties genètiques, a més a més crec 
que els pares són bastant conscients del que li pot passar al fill, però també hi ha 
possibilitats de que el fill surti "sa". (Aporta contingut)

Tot i així personalment jo no sé que faria perquè es un tema molt delicat i jo no se si 
voldria que un fill patis una malaltia que de moment no te cura. (Reformula-síntesi)
 --------------------------------------------------------

Re: Expressem les nostres opinions
per alum 3 - divendres, 9 abril 2010, 20:13

Pel  que  a la  resta  dels  meus  companys  estic  bastant  d'acord  amb  la  majoria 
d'argumentacions. (Reforça-aprova contingut)
 --------------------------------------------------------

Re: Expressem les nostres opinions
per alum 5 - dissabte, 10 abril 2010, 13:42

Aquestes decisions no sempre són fàcils. Jo penso que els pares podrien tenir el fill, 
però haurien de prendre aquesta decisió si es veuen preparats i conscienciats del que 
els portarà tenir aquest fill, les coses que hauran de fer, de tenir en compte, les coses 
que  no  podran  fer,  i  també  el  nivell  econòmic  de  la  parella  per  si  sorgís  algun 
problema. (Reformula-síntesi)

També s'ha  de  tenir  en  compte,  com bé  ha  dit  l’alum 3  ,  la  Llei  de  d’Interrupció 
Voluntària  de  l'Embaràs  ja  que  aquesta  permet  avortar  fins  a un  màxim  de  22 
setmanes si és que hi ha algun risc per al fetus.
I també que en cas de que el fill neixi afectat per aquesta malaltia, també s'ha de tenir 
en compte que hi ha una sèrie d'ajudes per als afectats segons els graus d'aquesta 
malaltia, així que si estan disposats a tenir-lo i li diagnostiquen fibrosi quística, tenen 
ajudes per seguir endavant. (Explica-argumenta)
Com a conclusió, jo optaria per tenir el fill. (Reformula-síntesi)
 També estic d'acord amb el que han expressat els meus companys. (Reforça-aprova)

 ____________________________________________
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Re: Expressem les nostres opinions
per alum 8 - diumenge, 11 abril 2010, 21:46

Bé, respecte a la decisió.. jo personalment no ho tinc gaire clar..(Aporta contingut)

Tindre fill es un fet molt important, et pot canviar la vida totalment, però en aquestes 
condicions s'ha de pensar molt quina es la millor decisió.
Avui día la Fibrosi quística no té cura, però si que hi ha un avenç gràcies a les noves 
tecnologies, tot i així es molt arriscat.. (Explica-argumenta)

Sí els pares són forts, que segueixin endavant i que assumeixin el càrrec, però sí no 
es veuen capaços, que no ho facin. (Reformula-síntesi)

Però crec que si que l'haurien de tindre, a més tampoc es segur al 100% que el nen 
surti afectat, també pot ser portador o sà. I avui dia no es gaire difícil avortar, així que 
s'hi hi hagués alguna complicació tenen aquesta opció.(Explica-argumenta)
 --------------------------------------------------------

Re: Expressem les nostres opinions
per l’observadora divendres, 23 abril 2010, 01:27

Hola a tothom, crec què està molt bé tot el que heu aportat al fòrum d'opinió, i la feina 
ja s'està acabant. Ara el secretari/ària d'aquest fòrum hauria de concloure qui està 
d'acord en tenir el fill, qui no està d’acord, i qui encara no pot acabar de definir-se. 
Crec que en les vostres opinions queda força clar, tot i que sembla que a més d’un li 
pesen tant els aspectes positius com els negatius alhora de decidir . Si algú vol acabar 
de revisar la seva opinió li donen un parell de dies més. 
Desprès començarà la següent tasca. Es tracta de recollir les vostres opinions en un 
únic document per lliurar-lo al Comité bioètic. Enlloc d’utilitzar un fòrum, utilitzarem una 
wiki. És un petit repte, ara que ja sou experts en comunicació virtual, segur que ho 
fareu molt fàcilment. 
El document que heu de fer ha de recollir l’opinió de tots els qui penseu semblant, però 
de manera resumida. És molt important que tothom participi. Les regles del joc són 
molt senzilles: Un/a de vosaltres fa una frase, començant així el redactat, i un/a 
company/a fa la següent frase. També pot retocar la frase anterior que no ha fet ell/a, 
amb l’objectiu de millorar-la. Però mai es pot eliminar una frase que s’hagi escrit. 
Així, un/a rere l’altre anireu participant fins escriure totes les argumentacions de 
manera senzilla, clara i completa. 
Prepararé la wiki i us comunicaré ben aviat quan comencem. Fins aviat!! 
Ep! Feliç Sant Jordi, que us regalin moltes roses!
Mercè
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Annex XI 

Participacions en el blog del Comitè bioètic 

1.-Preguntes dels estudiants de medicina al metge de capçalera

Pregunta 1

Bona tarda,
Sóc l’Àlex, un dels estudiants en pràctiques de l’hospital de La Garriga. Hem 
preguntava pel tractament que segueix la senyora Filiprim, i de quina medicació 
i tractaments consta.

Cordialment, Àlex

Grup de preguntes 2 

Bon dia,
Bé, tinc interès en aquest cas d’aquesta família i m'agradaria saber si amb 
l’expedient dels pares hi ha possibilitats de que l’ l'embaràs es compliqui. Si és 
així, tan la mare com el fill sortirien perjudicats? 
Una altre qüestió que hem preocupa és saber en quin percentatge augmenta el 
risc de mort en les persones que pateixen aquesta malaltia.
Crec també que seria interessant que vostè que es el metge de la família ens 
expliques perquè es solen fer transplantaments als malalts de Fibrosi Quística.

Gràcies per la seva atenció. 
Cordialment, Àlex.

 Respostes de la metgessa de capçalera

Hola Àlex, espero que la meva resposta et sigui útil.
Actualment no podem fer un tractament que germanitzi la curació d'aquesta 
malaltia donat que, pel resultat de les investigacions, encara no té cura. Els 
tractaments que fem van destinats a la millora de la qualitat de vida del pacient.
El tractament és, a més, molt complex. Com la fibrosi quística incideix en vàries 
zones del cos, s'ha de donar diferent medicació i teràpia per a cada part del 
cos afectada. Aquells mètodes de millora de la salut que recepto i faig fer a la 
família Filiprim són els següents:
En el cas del Sistema respiratori, la senyora Filiprim està essent pacient 
d'exercicis de fisioteràpia respiratòria, per fer que el mucus que obstrueix les 
vies respiratòries es mobilitzi i pugui ser expulsat. A més, l'exercici ajuda a que 
aquestes vies s'obrin naturalment, així que la senyora Filiprim corre 1 hora al 
dia.
En relació a l'aparell digestiu, he receptat una medecina rica en enzims 
pancreàtics (Pancreon 100000), que supleixen aquells que no poden ser 
secretats pel pàncrees per estar obstruït de la mateixa manera que els 
pulmons.
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Amb la intenció que no es deshidrati, pren begudes isotòniques diàries.
Finalment, per la millora dels nivells de nutrients corporals, he receptat 
complements vitamínics (Centrum) i calòrics i la senyora Filiprim fa una dieta 
adequada per a la seva malaltia.

Aquesta entrada ha estat suprimida per l'autor. 

Respostes de la metgessa de capçalera

Sobre la pregunta del percentatge de persones en risc de mort per la malaltia,

En relació a aquest tema, no et puc dir el percentatge de risc de mort dels 
afectats a causa de la malaltia perquè, en realitat, donat que no hi ha una cura 
per a aquesta, els malalts moren prematurament en tots els casos. Quan hi 
hagi un tractament que asseguri la supervivència i la curació suposo que et 
podré donar informació satisfactòria sobre el que m'has preguntat. La resposta 
actual seria el 100%
Et puc dir, però, l'esperança de vida dels afectats mitjana, que en l'actualitat es 
troba en els 35 anys, esperança que encara pot ser més reduïda pel corrent 
trasplantament de pulmó en aquests casos. Tot i així haig d'assenyalar que als 
Estats Units avui en dia, l'esperança de vida es troba als 57,8 anys. 
Hem de ser positius però, ja que aquesta esperança va en augment. Als anys 
30, quan es va diagnosticar aquesta malaltia el 50% dels malalts moria a l'any 
de vida, així que el tractament de la malaltia està en progrés continu i hi ha 
esperança d'una vida més llarga pels afectats.

Respostes de la metgessa de capçalera

Resposta a la pregunta sobre el per què dels trasplantaments...

Referint-nos al trasplantaments, i com he esmentat a les respostes anteriors, hi 
ha una sèrie d'òrgans que poden quedar atrofiats a causa de la FQ i que en un 
moment donat, si la seva funcionalitat arriba a nivells molt baixos o inexistents, 
és millor extirpar per fixar a les persones malaltes uns de nous. És el cas dels 
pulmons, del pàncrees, del fetge i fins i tot del cor. Encara que hi ha el risc que 
quan aquests s'acoblin a al persona aquesta els rebutgi, porten la promesa 
d'una vida més saludable, agradable i vital.
El mucus que havia obstruït les vies pulmonars, la conjunció entre el pàncrees i 
l'estómac, aquests desapareixen i permeten la circulació del enzims 
pancreàtics que he anomenat abans i l'expulsió de les substàncies nocives pels 
pulmons coagulades cap a l'exterior. Així que la simptomatologia de la FQ es 
veu reduïda i la vida del pacient té més qualitat.

Respostes de la metgesa de capçalera

 [Pnejat de nou, per un problema en la resposta]
Benvolgut Àlex.
Com que m'has proposat força preguntes extenses, et respondré cadascuna 
per separat, si no et sembla malament.
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En primer lloc, l'embaràs és un dels temes relacionats amb les malalties que 
més preocupa. Però en el cas d'aquesta malaltia m'alegra poder dir que les 
malaltes no han de ser estèrils per definició. Només ho podrien ser per vies 
derivades del tractament de la malaltia o per un problema de mucositats 
cervicals.
En el cas de la senyora Filiprim, que per sort no té cap problema d'aquesta 
índole, haig de ser positiva. Donat que el nivell de deterioració dels seus 
pulmons encara no és excessiu i està en un estat nutricional bo, les 
perspectives que tingui un embaràs sense complicacions i amb expectativa de 
vida dels nens són notables. També és important dir que, donat que la senyora 
Filiprim ha necessitat tenir un trasplant de pulmons, pot tenir complicacions 
addicionals. Els nous òrgans poden provocar que es propiciï un rebuig a 
l'embaràs per la incompatibilitat que ofereixin aquests.
Així que, no puc negar que hi hagi la probabilitat que la senyora Filiprim pugui 
patir un embaràs complicat i fins i tot avortar. El més recomanable seria conduït 
el desig de tenir el fill per altres metodologies que ofereix la medecina 
actualment.
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2.- Preguntes dels estudiants de medicina a la Genetista

Grup de preguntes 1

Bé, sóc l’Albert un dels participants del blog de joves en pràctiques de l’Hospital 
de La Garriga, i crec que seria interessant que la consellera genètica expliques 
com s’hereta aquesta malaltia, i si aquesta herència es deguda l sexe o no. 
Entrant directament en el cas d’aquesta família, el nen/a que naixés, quines 
possibilitats tindria de ser portador, malalt o resultes sa? 

M’agradaria saber, també, si des de que es neix es manifesten els seus 
símptomes o si la malaltia és pot començar a donar efectes no en la infància 
directament, sinó en l’edat adulta.

Cordialment, Albert

Pregunta 2

Bona tarda, 
Torno a ser l’Albert, realment hem sento implicat en el cas, i se m’ha ocorregut 
la qüestió següent: <>
A més a més, m’agradaria fer referència al comentari escrit anteriorment i 
preguntar, si les possibilitats del nadó serien diferents (tenint en compte si 
naixeria sent: sa, portador o malalt) si la fecundació fos in vitro. Bé, són forces 
les qüestions que sem passen pel cap, però cerc que aquestes són les de més 
interès per al cas de la família.

Cordialment, Albert. 
Respostes de la genetista 

Hola Albert, m'agradaria respondre't a totes les preguntes que tinguis, que per 
això estic aquí, per respondre totes les preguntes que tingueu sobre la fibrosi 
quística en el meu àmbit de la genètica.
Responent a la pregunta de com s’hereta la fibrosi quística puc dir que els gens 
de la malaltia s’agrupen en parells. Per tant, per què la malaltia sigui 
manifestada, en l’ovulació han de resultar els dos gens anormals. Si en 
l’ovulació resulta coincidir un gen anormal amb un gen totalment normal, 
aquest fill resultarà ser portador. Llavors, per sortir un fill totalment sa han de 
coincidir els dos gens sans. La fibrosi quística no és una malaltia lligada al 
sexe, per tant, tan homes com dones poden ser portadors de la malaltia.
A la pregunta de quines possibilitats tindria el nen de ser portador, sa o malalt 
no podria respondre al cent per cent segur, ja que acabem de començar el cas 
dels senyors Filiprim i no sé si el pare és portador o és completament sa. Si el 
pare és completament sa, hi ha un 100% de possibilitats a cada embaràs que 
els fills siguin portadors. En canvi, si el pare és portador, hi ha un 50% de 
probabilitats a cada embaràs que el fill sigui malalt i un 50% a cada embaràs 
que sigui portador. 
En la fecundació in vitro es poden fer servir un òvul i un espermatozoide que no 
sigui del pare, per tant, en el cas que el pare sigui completament sa, es podria 
busca un òvul que fos sa i així segur que el fill seria sa encara que si no fos 
fecundació in vitro tampoc manifestaria la malaltia. Però si el pare fos portador 
es podria buscar un òvul sa perquè només hi hauria un 50% per embaràs que 
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el fill fos portador i 50% de probabilitats per embaràs que sigui completament 
sa.
Si teniu més preguntes per fer-me, les respondré encantada.

3.- Preguntes dels estudiants de medicina a la científica
Grup 1 de preguntes 

Bona tarda Amèlia,
Sóc l’Àlex, i estic interessat en el cas que vostè es troba implicada. Seria tan 
amàble de respondre a les qüestions següents:
- Hi ha alguna forma de que una persona afectada per fibrosi quística es curi?
En el cas que existeixi, està permesa en el nostre país? A quins païssos sí i 
quins no?
- Quines son les conseqüències que pot comportar fer una selecció d’embrions 
no afectats? 
Cordialment, Àlex

Respostes de la científica al grup 1 de preguntes
- Hi ha alguna forma de que una persona afectada per fibrosi quística es curi?
En el cas que existeixi, està permesa en el nostre país? A quins païssos sí i 
quins no?En l'actualitat no existeix cap cura definitva per a la Fibrosi Quística. 
Tot i així la teràpia gènica sembla ser l'opció per curar aquesta malaltia. En un 
futur proper s'espera trobar-ne la cura ja que el gen que causa la malaltia s'ha 
identificat. 
Tot i així actualment existeixen diversos tractaments per tal d'aliviar-ne els 
símptomes i fer que la malaltia progressi més lentament. Són els següents:
*El control dels problemes que causa l'obstrucció dels pulmons mitjançant: 
Fisioteràpia. 
Exercicis per a expulsar el mucus, estimular la tos i millorar l'estat físic general. 
Medicaments per a reduir el moc i respirar millor.
* Control dels problemes digestius, que pot incloure el següent: 
Alimentació adequada. 
Enzims pancreàtics que ajuden en la digestió. 
Complements vitamínics. 
Tractament per a les obstruccions intestinals. 
Entre les teràpies més recents s'inclou el trasplantament de pulmó per als 
pacients amb malaltia pulmonar terminal. El tipus de trasplantament que se sol 
fer és el de pulmó i cor al mateix temps, o el trasplantament d'ambdós 
pulmons. No totes les persones són candidates per a un trasplantament de 
pulmó.

Amèlia

Grup de preguntes 2

Sóc l’Albert, company de l'Àlex, m’han sorgit unes qüestions que potser per a la 
gent que no està en contacte amb aquest món de la fibrosi quística li serien 
d’utilitat, i també per a la família:
- Hi ha alternatives als transplantaments de cor i pulmó? Són legals?
- Quina seria la probabilitat de succés en el cas que es manipulés 
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genèticament l’embrió?
Atentament, Albert

Respostes de la científica a les preguntes del grup 2

- Quines son les conseqüències que pot comportar fer una selecció d’embrions 
no afectats? 
Primer de tot cal dir que el procés de selecció d'embrions és el següent: Per 
començar, la dona se sotmet a un tractament de fecundación "in vitro"; 
seguidament mitjançant les tècniques de reproducció assistida s'obtenen 
diversos embrions; es prenen una o dues cèl·lules de cada embrió obtingut i 
s'analitza el seu ADN; després de l'anàlisi del ADN sabem quins embrions són 
portadors, els que patiran la malaltia i els que són completament sans; i 
finalment s'implanten els embrions seleccionats a l'úter matern (Es 
transfereixen com a màxim uns tres embrions perquè les possibilitats 
d'embaràs augmenten amb el nombre d'embrions transferits. No obstant això, 
no es transfereixen més de tres per a evitar els riscos d'un embaràs de molts 
bessons). 

Les conseqüències d'aquest procés són bastant obvies ja que la selecció 
d'embrions fa que una parella pugui tenir un fill sense la malaltia que es desitja 
no tenir. (Si en vols un exemple, en aquesta web tens un article sobre el 
neixament d'un nadó sense ceguera hereditària gràcies a la selecció 
d'embrions: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2004/07/21/biociencia/1090396192.html )
.
La fecundació "in vitro" té entre un 30 i un 40% de probabilitats d'èxit, és a dir, 
que el nadó neixi. De totes maneres, la fecundació "in vitro" té alguns riscs:
*Entre el 20 i 22% de les dones tenen un abortament natural. 
*També hi ha forces probabilitats d'embarás múltiple. 
*A més dos o cinc de cada 100 dones que es sotmeten a la fecuncació "in vitro" 
poden tenir un embaràs ectòpic, és a dir, que l'óvul fecundat al descendir per la 
trompa de Falipi no arriba a l'úter matern on hauria de ser implantat i s'implanta 
en un altre teixit.

- Hi ha alternatives als transplantaments de cor i pulmó? Són legals?

Actualment no hi ha alternatives a als transplantaments ja que no hi ha cap 
altra forma de regenerar els teixits malmesos i permetre que aquests òrgans 
puguin realitzar les seves funcions amb normalitat. Però cal tenir en compte 
que els transplantaments només es fan en els malalts terminals de Fibrosi 
quística. 
Normalment només es sol fer el transplantament de pulmó però en els pacients 
que degut al seu estat avançat de deteriorament cardíac no puguin millorar 
amb un transplantament de pulmó unicament també se'ls fa un transplantament 
de cor.

A veure quan he dit malalts terminals em refereixo als que no tenen cap opció 
de continuar vivint uns quants anys més ja que la malaltia ha afectat tant als 
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seus pulmons que aquests no són capaços de realitzar bé la seva funció. En 
aquest cas la seva única opció és el transplantament.

- Quina seria la probabilitat de succés en el cas que es manipulés 
genèticament l’embrió?
A veure l'embrió en aquests casos no es modifica genèticament. En el cas que 
els pares optin per la selecció d'embrions, s'escull l'embrió que no té la malaltia 
per implantar a la mare però no se' modifica. 
El que ara estem estudiant si es pot manipular geneticament una persona que 
ja hagi nascut i que tingui Fibrosi Quística. És a dir, mitjançant la teràpia gènica 
substituir l'al·lel defectiu per un altre de funcional per tal de que els malalts de 
Fibrosi Quística deixin de patir la malaltia. Però actualment això encara s'està 
investigant.

Hola!
He trobat un article en aquesta web: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38236. 
S'explica que s'ha pogut curar fibrosi quística en teixits pulmunars humans 
gràcies a la teràpia gènica. Això s'ha aconseguit gràcies a dues mutacions: 
L'una en la superfície del virus modificat que va permetre que el virus es 
pogués unir a diferents receptors; i l'altra ha permès travessar les membranes 
cel·lulars i arribar a l'interior de la cèl·lula. 
No estic segura a que sigui una opció al transplantament de pulmó ja que en 
teoria una persona que tingui fibrosi quística i necessiti el transplantament és 
perquè el té molt malmès i en necessita un altre de més nou. Però tot i així si el 
que diu aquest article és possible i s'aplica aquesta teràpia als infants, els seus 
pulmons no es malmetràn i així no serà necessari el transplantament més 
endavant.
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4.- Preguntes dels estudiants de medicina als Srs Filiprim
Pregunta 1

Hola,
Sóc la Mireia, una de les estudiants en pràctiques de l'hospital de la Garriga, i 
m’agradaria preguntar als pares si són conscients del temps que ocupa fer un 
tractament gènic. I en el cas que ho siguin, la meva qüestió és: poden assolir 
aquesta responsabilitat sense repercussions massa grans?

Cordialment, Mireia

Resposta de la Sra Filiprim

Hola Mireia,
com bé pots imaginar, estic començant amb tot aquest tema de l’embaràs, i bé 
òbviament encara no m’han parlat del tema tractaments, tot i que ja me’n 
informaré.
Envers a la responsabilitat de dur a terme el tractament, estic disposada al 100 
per 100 a seguir-lo, el temps no em preocupa ni tampoc els diners, ja que he 
parlat amb el meu cap i m’ha dit que puc demanar un any sabàtic o buscar un 
altre recurs. A més a més no seria el primer tractament al qual em sotmetria, 
així doncs estic força mentalitzada envers a aquest camp.
Espero haver contestat el millor possible a la teva pregunta, si tens alguna altre 
dubte no sense cap problema preguntar-me’l.

Atentament, Paula.

Pregunta 2

Hola Srs. Filiprim.
Bé, realment com a estudiant estic al corrent dels tractaments que existeixen 
envers aquesta malaltia, però m’agradaria saber quin és el tractament específic 
que està seguint la senyora Filiprim. A més a més, estarien disposats a tenir el 
fill sabent les possibilitats de que sigui malalt o portador? Si la resposta és sí, 
m’agradaria qüestionar-los el perquè.

Cordialment, Mireia

Grup de preguntes 3

Bona tarda,
Sóc una companya de la Mireia i la meva qüestió per aquesta família és que si 
han pensat en tenir el seu fill mitjançant la fecundació in vitro? Per què?
Desprès d’escoltar a tots els professionals quina decisió prendreu? 
Per cert, com és el dia a dia dels senyors Filiprim?

Cordialment, Sonia
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Respostes

Hola, 
Som els Srs. Filiprim. Actualment la senyora Filiprim no està seguint cap 
tractament intensiu, només es medica, pren unes pastilles específiques per a la 
malaltia.
Responent a la següent pregunta, de si el fill seria portador o malalt, encara no 
sabem si estaríem disposats o no ja que per això estem demanant ajuda a uns 
especialistes, hauríem de saber els pros i contres, i les conseqüències que 
tindrà per al nadó.
Esperem haver contestat adequadament la pregunta Mireia.

Saluts Srs. Filiprim.

Resposta

Hola Sonia, 

Som els Senyors Filiprim, respecte a la primera pregunta, si que hem pensat en 
tenir un fill in vitro, però el fet es que primer ens volem informar sobre com seria 
tenir un fill sense utilitzar aquesta “nova tecnologia”, però si els metges ens 
diguessin que hi ah mes possibilitats que en nen sortís beneficiat per aquest 
medi clarament nosaltres utilitzaríem la Fecundació in vitro, ja que volem el 
millor per al nen.
Realment encara estem molt indecisos, no sabem que fer, si tenir el nen, o no, 
no és una cosa que es pugui triar en dos dies, ni en tres, s’han de meditar 
moltes coses, no volem tenir un fill que pateixi, ja que això ens doldria molt i 
seria molt dur per a nosaltres.
Bé el dia a dia dels Srs. Filiprim, es bastant normal, seguim un ritme de vida 
monòton com la majoria de la gent, tot i que hi ha vegades que la Sra. Filiprim 
ha de vigilar bastant, el que fa i deixa de fer, ha de ser constant amb la 
medicació, ha d’anar al metge, constantment, però realment si la veiéssiu per el 
carrer no distingiríeu que està malalta, actualment el seu ritme de vida és més 
calmat que quan era més petita ja que abans tenia que seguir més tractaments, 
etc.
Si tens algun altre dubte, sens cap problema te’l contestarem.

5.- Preguntes dels estudiants de medicina a la defensora dels drets dels menors
Grup de preguntes 1

Hola Paula, 
Sóc l’Albert, estudiant en pràctiques i participant del blog: 
http://visitantdelblogfq.blogspot.com/
Bé, m’agradaria saber Quines lleis existeixen en vers als menors que se’ls 
diagnostica fibrosi quística abans de néixer. Quines serien les possibles 
recriminacions, a l’hora de parlar dels drets dels menors, al dur a terme un 
tractament gènic (en general, no cal que especifiqui en el cas d’aquesta 
família).
Una qüestió que hem giravolta pel cap és la següent: Hi ha algun tipus de 
condicions específiques que els pares malalts han de seguir per poder tenir a 
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un nen en aquest estat (solvència financera, recursos...)?

Cordialment, Albert

Pregunta 2
Hola Paula,
Sóc la Mireia, una companya de l’Albert i hem preguntava quina és la opinió 
objectiva, com a professionals, que li donarien als pares. 
Cordialment, Mireia.

Respostes de la defensora dels drets dels menors

Hola Albert,

Contestant a la primera pregunta: Quines lleis existeixen envers als menors 
que se’ls diagnostica fibrosi quística, no hi ha lleis. El motiu és simple. Els 
pares, poden saber si el fill està o no afectat per aquesta malaltia a partir de 
proves com l’amniocentesi o la biòpsia de vellositats coriòniques, i poden 
avortar, no hi ha cap impediment per no fer-ho, ells decideixen tirar endavant o 
no l’embaràs. Per tant, les úniques lleis que existeixen envers a això són les 
dels avortaments:
- Llei de la interrupció Voluntària de l’embaràs
Aquesta llei estableix un termini de 14 setmanes per que les dones, "sense 
interferència de tercers", puguin avortar lliurement. Així mateix, tindran la 
possibilitat d'interrompre el seu embaràs fins a la setmana 22 si "hi ha greu risc 
per a la vida o la salut de l'embarassada" o "risc de greus anomalies en el 
fetus". També permet avortar en qualsevol moment de l'embaràs si es detectin 
"anomalies fetals incompatibles amb la vida" o quan es descobreixi en el fetus 
"una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així 
ho confirmi un comitè clínic". Per tant, si el fetus té fibrosi quística, la llei permet 
avortar en qualsevol moment de l'embaràs ja que es poden detectar anomalies 
fetals incompatibles amb la vida o una malaltia extremadament greu i incurable.
Aquesta llei entrarà en vigor el proper 5 de juliol.
Tot i així, també hi ha una llei sobre els nounats amb fibrosi quística, la llei Llei 
Nº 23.413, que diu: 
- Hi ha d’haver una detecció precoç de la fenilcetonúria, l'hipotiroïdisme 
congènit i la fibrosi quística o mucoviscidosis en tots els nens nounats.
- La realització d'una prova de rastreig per a la detecció precoç de la 
fenilcetonúria, l'hipotiroïdisme congènit i la fibrosi quística o mucoviscidosis 
serà obligatòria en totes les maternitats i establiments assistencials que tinguin 
al seu càrrec a nens nounats.
- En la fibrosi quística o mucoviscidosis la prova es realitzarà en tots els nadons 
dins dels quatre primers dies de vida.
- La realització d'aquesta prova serà obligatòria en tots els establiments 
estatals que atenguin nadons.
- Les obres socials i les assegurances mèdiques hauran de considerar-la com a 
prestació de rutina en la cura del nounat.

Espero que et serveixi.

Atentament,
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Paula.

Resposta ..ha dit... 
Aquesta entrada ha estat suprimida per l'autor. 
Respostes de la defensora dels drets dels menors

Hola Albert,
Sóc la Paula, et volia respondre la pregunta que m'has demanat: Hi ha algun 
tipus de condicions específiques que els pares malalts han de seguir per poder 
tenir a un nen en aquest estat (solvència financera, recursos...)?: 
Abans de tot Albert cal dir que normalment una persona afectada amb fibrosi 
quística no te fills, ja que la seva esperança de vida es menor o la probabilitat 
de que la mare es quedi embarassada es inferior als casos normals. Tot i així 
existeixen ajudes per als familiars amb aquest casos, però per rebre aquestes 
ajudes s’ha de tenir el Certificat de discapcitat. Les ajudes econòmiques són 
les següents:
• Subvencions
La qualificació del grau de minusvalidesa permet l'accés del ciutadà als 
beneficis, drets econòmics i serveis que els organismes públics atorguen.
Aquest certificat ha de demanar a l'Ajuntament de la localitat en què es 
resideixi (Serveis Socials) o al Registre del Servei d'Avaluació i Orientació de 
Discapacitats de València. Es pot demanar durant tot l'any. L'equip de 
valoració, juntament amb els informes mèdics, socials i psicològics, avaluaran 
la situació mèdica i social de l'afectat, i resoldrà assignant un grau de 
discapacitat a l'interessat.
Amb aquest certificat, amb un grau igual o superior al 33%, s'obre un ventall de 
beneficis en qüestió de salut, educació, formació ocupacional i ocupació, 
habitatge, exempció d'impostos, transports, aparcament i altres ajuts

• Prestacions
- Fills menors de 18 anys amb una minusvalidesa de grau igual o superior al 
33% → 581'64 euros anuals per fill (48'47 euros mensuals). Aquí no s'exigeix 
límit de recursos econòmics.
- Fills amb 18 o més anys amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 
65% → 3.749 '16 euros anuals per fill (312'43 euros mensuals). Aquí no 
s'exigeix límit de recursos econòmics.
- Fills amb 18 o més anys amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 
75% i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, 
necessitin el concurs d'una altra persona per realitzar els actes vitals més 
elementals com vestir-se, menjar, desplaçar-se o anàlegs → 5.623 '80 euros 
anuals per fill (468'65 euros mensuals) Aquí no s'exigeix límit de recursos 
econòmics.

• Pensions
Poden demanar-la als majors de 18 anys, a més han de tenir reconegut un 
grau de discapacitat igual o superior al 65%. Un altre dels requisits és no tenir 
ingressos econòmics suficients.
La seva quantia queda fixada per al 2007 en 4.374 '02 euros íntegres anuals, 
que s'abona en 12 mensualitats més dues pagues extraordinàries a l'any. La 
quantia individual actualitzada per a cada pensionista s'estableix en funció de 
les seves rendes personals i / o de les de la seva unitat econòmica de 
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convivència, no podent ser la quantia inferior a la mateixa del 25% de 
l'establert.
Els pensionistes d'invalidesa no contributiva amb un grau de minusvalidesa / 
discapacitat sigui igual o superior al 75% i acreditin la necessitat del concurs 
d'una altra persona per realitzar els actes essencials de la vida, percebran a 
més un complement del 50% dels 4.374 '02 euros anuals fixat en 2.187 '01 
euros anuals.

• Ajudes
El Congrés dels Diputats va aprovar el dia 17 d'octubre el projecte de llei pel 
qual s'estableix l'ajuda de 2.500 euros per cada naixement o adopció que s'hagi 
produït des del passat 1 de juliol, mesura anunciada pel president del Govern 
en el passat Debat sobre l'Estat de la Nació.
La gran novetat introduïda en el tràmit parlamentari és l'elevació de l'ajut per a 
determinats col•lectius, de manera que la prestació per a nens amb 
discapacitat, així com per als fills nascuts en el si de famílies nombroses o de 
les monoparentals serà de 3.500 euros.

Espero que t'hagi servir d'ajuda. 

Paula

Respostes de la defensora dels drets dels menors 

Hola Mireia,

Com a professionals, jo optaria per continuar amb l’embaràs, si es donés el cas 
de que es diagnostiqués que el nen està afectat per fibrosi quística. Penso que 
per molt que estigui malalt, hem de ser conscients de que és una vida del que 
estem parlant, amb drets a viure. Però també ens hem de conscienciar del que 
comporta tenir un fill amb aquesta malaltia i preparar-nos tant psicològicament 
com econòmicament. Però actualment s'ha de tenir en compte que la 
tecnologia va millorant, i que cada cop la vida per un malalt de fibrosi quística i 
per la seva família serà millorable. També els pares han de pensar que si 
esperant un fill amb fibrosi quística, l'haurien d’acceptar tal i com és, ja que si 
escullen la opció de avortar, qui els i diu que el pròxim fill que vulguin tenir (si 
es que en volen tenir) no tornarà a patir la malaltia?

6.-Preguntes dels estudiants de medicina al Jurista.

Pregunta 1

Bona nit,
Sóc la Sonia una estudiant en pràctiques de medicina a l’hospital de La 
Garriga, i m'agradaria que la jurista d'aquest cas (Berta)hem respongués 
aquestes preguntes que tracten de l’avortament:
Quines lleis existeixen en el nostre país sobre la possibilitat d’avortar (Per 
exemple: Fins quantes setmanes d’embaràs es pot avortar)? Per quina raó s’ha 
modificat la llei de l’avortament?

Cordialment, Sonia
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Respostes de la Jurista , Pregunta 2

Hola Sonia,
disculpa el retard de la resposta.

Bé,la Llei Orgánica aprovada el 3 de març del 2010 anomenada: "Ley de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo", que entrarà 
en vigor d'aquí quatre mesos diu:

La Llei reconeix el dret a la maternitat lliurement decidida, que implica, entre 
altres coses, que les dones puguin prendre la decisió inicial sobre el seu 
embaràs i que aquesta decisió, conscient i responsable, sigui respectada. 
D'acord amb les indicacions de les persones expertes i l'anàlisi del dret 
comparat, s’ha decidit deixar un termini de 14 setmanes en el qual es garanteix 
a les dones la possibilitat de prendre una decisió lliure i informada sobre la 
interrupció de l'embaràs.
La dona adoptarà la seva decisió després d'haver estat informada de totes les 
prestacions, ajudes i drets als quals pot accedir si desitja continuar amb 
l'embaràs, de les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials derivades 
de la prossecució de l'embaràs o de la interrupció del mateix, així com de la 
possibilitat de rebre assessorament abans i després de la intervenció. 
La Llei disposa un termini de reflexió d'almenys tres dies i, a més d'exigir la 
claredat i objectivitat de la informació, imposa condicions perquè aquesta 
s'ofereixi en un àmbit i d'una manera exempta de pressió per a la dona.
El llindar de la viabilitat fetal se situa, en consens general avalat per la 
comunitat científica i basat en estudis de les unitats de neonatologia, entorn de 
la 22a setmana de gestació.
És fins a aquest moment quan la Llei permet la interrupció de l'embaràs 
sempre que concorri alguna d'aquestes dues indicacions: 
- Que existeixi greu risc per a la vida o la salut de l'embarassada
- Que existeixi risc de greus anomalies en el fetus
S'estableix un límit temporal cert en l'aplicació de la anomenada indicació 
terapèutica, de manera que en cas d'existir risc per a la vida o salut de la dona 
més enllà de la 22a setmana de gestació, l'adequat serà la pràctica d'un part 
induït, amb el que el dret a la vida i integritat física de la dona i l'interés en la 
protecció de la vida en formació s'harmonitzen plenament. 
Més enllà de la 22a setmana, la llei configura dos supòsits excepcionals 
d'interrupció de l'embaràs:
- En els casos on es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida
- En els casos on es detecti en el fetus una malaltia extremadament greu i 
incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi un comitè clínic. 

S'ha donat nova redacció a l'article 145 del Codi Penal amb la finalitat de limitar 
la pena imposada a la dona que concedeix o practica un avortament fora dels 
casos permesos per la llei eliminant la previsió de pena privativa de llibertat, 
d'una banda i, per un altre, per a precisar la imposició de les penes en les 
seves meitats superiors en determinats supòsits.

Però durant aquests quatre mesos es continuarà aplicant l’antiga llei que es 
diferència de la noval per:

Llei de l’avortament(1985) 
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Indicacions:
Constitueix un delicte despenalitzat en tres situacions:
- si l’embaràs es fruit d’una violaci (es permet avortar durant les 12 primeres 
setmanes de gestació)
- si el fetus presenta greus tares físiques o psíquiques (es permet avortar fins 
les 22 setmanes)
- si hi ha perill de la vida de la mare o perla seva salut física o psíquica ( no hi 
ha temps màxim per avortar)

Sanitat: 
Menys del 3% de los avortaments es practiquen en centres públics. 

Penalitzacions: 
Un avortament fora de la llei podria enviar a la presó al metge (d’1 a 3 anys) i 
quedar inhabilitat entre un i sis anys. 
Per la dona, podria haver-hi pena de presó (de sis mesos a un any), o una 
multa.

Així doncs la llei s'ha modificat per donar més possibilitats a les dones en el 
tema de l'avortament i els embarassos, així com més 
drets i menys pressions.

Espero haver solucionat els teus dubtes.
Atentament,
Berta

Grup de preguntes 2
Berta,
Torno a ser la Sonia, aquest cop et voldria preguntar quins són els arguments 
que poden conduir al permís de fer un tractament gènic. I relacionat amb 
aquest tema les meves qüestions són les següents: Quines lleis defensen o 
deneguen l’ús d’embrions modificats? I la manipulació de cèl•lules? Com es 
regulen les lleis a Espanya de la selecció i manipulació d’embrions?
Sento molestar, però hi ha una qüestió que segurament deu preocupar en 
general als pares que tenen fills que pateixen malalties com la fibrosi quística: 
Hi ha algun tipus d'ajudes per part de l'Estat per aquells pares que tenen un fill 
malalt?

Cordialment, Sonia.

(Intervenció de la científica 
Sóc la científica i he trobat aquesta web: http://www.arbil.org/LTRHA.htm sobre 
le lleis que legalitzen la manipulació genètica. He pensat que era interessant i 
que potser et podia servir. 

Atentament,
Amèlia.)
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Resposta de la Jurista , Pregunta 2

Hola Sonia,

Sobre el tema de la manipulació i selecció d’embrions he trobat la llei:

LLEI DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA:
A l'efecte d'aquesta Llei s'entén per preembrió l'embrió in vitro constituït pel 
grup de cèl·lules resultants de la divisió progressiva del ovòcit des que és 
fecundat fins a 14 dies més tard.
Es prohibeix la clonació en éssers humans amb fins reproductives. 

Les tècniques de reproducció assistida es realitzaran solament quan hagi 
possibilitats raonables d'èxit, no suposin risc greu per a la salut, física o 
psíquica, de la dona o la possible descendència i prèvia acceptació lliure i 
conscient de la seva aplicació per part de la dona, que haurà d'haver estat 
anterior i degudament informada de les seves possibilitats d'èxit, així com dels 
seus riscos i de les condicions d'aquesta aplicació.
En el cas de la fecundació in vitro i tècniques afins, només s'autoritza la 
transferència d'un màxim de tres preembrions en cada dona en cada cicle 
reproductiu. 
Tota dona major de 18 anys i amb plena capacitat d'obrar podrà ser receptora 
o usuària de les tècniques regulades en aquesta Llei, sempre que hagi donat el 
seu consentiment escrit a la seva utilització de manera lliure, conscient i 
expressa. 
Qualsevol intervenció amb fins terapèutiques sobre el preembrió viu in vitro 
només podrà tenir la finalitat de tractar una malaltia o impedir la seva 
transmissió, amb garanties raonables i contrastades. 
La teràpia que es realitzi en preembrions in vitro només s'autoritzarà si es 
compleixen els següents requisits: 
- Que la parella o, si escau, la dona sola hagi estat degudament informada 
sobre els procediments, proves diagnòstiques, possibilitats i riscos de la teràpia 
proposada i les hagin acceptat prèviament. 
- Que es tracti de patologies amb un diagnòstic precís, de pronòstic greu o molt 
greu, i que ofereixin possibilitats raonables de millorança o curació. 
- Que no es modifiquin els caràcters hereditaris no patològics ni es busqui la 
selecció dels individus o de la raça. 
- Que es realitzi en centres sanitaris autoritzats i per equips qualificats i dotats 
dels mitjans necessaris, conforme es determini mitjançant reial decret. 

La investigació o experimentació amb preembrions sobrants procedents de 
l'aplicació de les tècniques de reproducció assistida només s'autoritzarà si s'até 
als següents requisits: 
- Que es conti amb el consentiment escrit de la parella o, si escau, de la dona, 
prèvia explicació detallada de les fins que es persegueixen amb la investigació i 
les seves implicacions. Aquests consentiments especificaran en tot cas la 
renúncia de la parella o de la dona, si escau, a qualsevol dret de naturalesa 
dispositiva, econòmica o patrimonial sobre els resultats que poguessin derivar-
se de manera directa o indirecta de les investigacions que es portin a terme. 
- Que el preembrió no s'hagi desenvolupat in vitro més enllà de 14 dies després 
de la fecundació del ovòcit, descomptant el temps en el qual pugui haver estat 
crioconservat. 
- En el cas dels projectes d'investigació relacionats amb el desenvolupament i 
aplicació de les tècniques de reproducció assistida, que la investigació es 
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realitzi en centres autoritzats. En tot cas, els projectes es portaran a terme per 
equips científics qualificats, sota control i seguiment de les autoritats sanitàries 
competents. 
- Que es realitzin amb base en un projecte degudament presentat i autoritzat 
per les autoritats sanitàries competents, previ informe favorable de la Comissió 
Nacional de Reproducció Humana Assistida si es tracta de projectes 
d'investigació relacionats amb el desenvolupament i aplicació de les tècniques 
de reproducció assistida, o de l'òrgan competent si es tracta d'altres projectes 
d'investigació relacionats amb l'obtenció, desenvolupament i utilització de línies 
cel•lulars de cèl•lules troncals embrionàries.

Espero haver-te resolt els dubtes,
Berta

Continuen les respostes d ela Jurista ...

Sonia,

Pel tema de les ajudes i subvencions tot depèn de el grau de minusvalia que 
pugui obtenir el malalt. Per la fibrosi quística he trobat:

El Certificat de Minusvalidesa és un document oficial, expedit per 
l'Administració Pública, mitjançant el qual s'acredita la condició (temporal o 
definitiva) de la minusvalidesa, sent el resultat de la valoració multiprofessional 
(mèdica, psicològica i social). 

La qualificació del grau de minusvalidesa permet l'accés del ciutadà als 
beneficis, drets econòmics i serveis que els organismes públics atorguen. 
Aquest certificat ha de sol•licitar-se en l'Ajuntament de la localitat en la qual es 
resideixi (Serveis Socials) o en el Registre del Servei d'Avaluació i Orientació 
de Discapacitats. 
Es pot sol•licitar durant tot l'any. L'equip de valoració, juntament amb els 
informes mèdics, socials i psicològics, avaluaran la situació mèdica i social de 
l'afectat, i resoldrà assignant un grau de discapacitat a l'interessat. 

Amb aquest certificat, amb un grau igual o superior al 33%, s'obre un ventall de 
beneficis en qüestió de salut, educació, formació ocupacional i ocupació, 
habitatge, exempció d'impostos, transports, aparcament i altres ajudes. 

Prestacions familiars per un fill discapacitat:
- Fills menors de 18 anys amb una minusvalidesa de grau igual o superior al 
33% → 581’64 euros anuals per fill (48’47 euros mensuals). Aquí no s'exigeix 
límit de recursos econòmics. 
- Fills amb 18 o més anys amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 
65% → 3.749’16 euros anuals per fill (312’43 euros mensuals). Aquí no 
s'exigeix límit de recursos econòmics. 
- Fills amb 18 o més anys amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 
75% i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, 
necessitin el concurs d'altra persona per a realitzar els actes vitals més 
elementals com vestir-se, menjar, desplaçar-se o anàlegs→ 5.623’80 euros 
anuals per fill (468’65 euros mensuals) Aquí no s'exigeix límit de recursos 
econòmics. 
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Pensions no contributives d'invalidesa: 
Poden sol•licitar-la els majors de 18 anys, a més han de tenir reconegut un 
grau de discapacitat igual o superior al 65%. 
Un altre dels requisits és no tenir ingressos econòmics suficients (segons 
barem). La seva quantia queda fixada per al 2007 en 4.374’02 euros íntegres 
anuals, que s'abona en 12 mensualitats més dues pagues extraordinàries a 
l'any. 
La quantia individual actualitzada per a cada pensionista s’estableix en funció 
de les seves rendes personals i/o de les de la seva unitat econòmica de 
convivència, no podent ser la quantia inferior a la mateixa del 25% de 
l'establert. 
Els pensionistes d'invalidesa no contributiva el grau de la qual de 
minusvalidesa/ discapacitat sigui igual o superior al 75% i acreditin la necessitat 
del concurs d'altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida, 
percebran a més un complement del 50% dels 4.374?02 euros anuals fixat en 
2.187’01 euros anuals.

Berta
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Annex XII 

Participacions del grup en el Wiki, en versions de la 1 a la 18.

Diferències entre les versions 2 i 1 de: alum.1 

 
+Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill.
Diferències entre les versions 3 i 2 de: alum.1 

Però també diem que els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes 
conseqüències.

Diferències entre les versions 4 i 3 de: alum.2. 

+ Hola, Jo sóc la científica Amlèlia (La Meritxell) i crec que els senyors Filiprim haurien 
de tenir el fill però per fecundació in vitro ja que com que no sabem si el Senyor Fliprim 
és portador per mi és innecessari el risc tenir-lo de forma natural i que el fill pugui patir 
la malaltia. A més crec que hi ha més arguments a favor de que el tinguin d'aquesta a 
forma que no pas que el tinguin o que el tinguin de forma natural. Ara ja tots sabem els 
riscos de la fecundació in vitro, però tot i aquests, si jo estigués en el lloc de la Senyora 
Filiprim i desitgés tenir el fill, m'arriscaria i intentaria tenir-lo assegurant-me que naixés 
sa ja que jo hauria experimentat la duresa de la malaltia i no voldria que el meu fill 
passés el mateix.
Diferències entre les versions 5 i 4 de: alum.2. 

Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències. 

- Hola, Jo sóc la científica Amèlia i crec que els senyors Filiprim haurien de tenir 
el fill però per fecundació in vitro ja que com que no sabem si el Senyor Fliprim 
és portador per mi és innecessari el risc tenir-lo de forma natural i que el fill 
pugui patir la malaltia. A més crec que hi ha més arguments a favor de que el 
tinguin d'aquesta a forma que no pas que el tinguin o que el tinguin de forma 
natural. Ara ja tots sabem els riscos de la fecundació in vitro, però tot i aquests, 
si jo estigués en el lloc de la Senyora Filiprim i desitgés tenir el fill, m'arriscaria i 
intentaria tenir-lo assegurant-me que naixés sa ja que jo hauria experimentat la 
duresa de la malaltia i no voldria que el meu fill passés el mateix.

-
-  Tot i així cal evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si 

és així, aquest pot patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que 
tinguin el fill per Fecundació in vitro.

Diferències entre les versions 6 i 5 de: alum.4 (elimina el fragment incoherent )

Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències. 
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-. Tot i així cal evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, 
aquest pot patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill 
per Fecundació in vitro.
Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires probabilitats que surti amb la 
malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro perquè s'asseguren al 100% que no 
tingui la malaltia de la fibrosi quística.

Diferències entre les versions 7 i 6 de: alum.4.) (errada, ha estat enviat 2 
vegades)

.
+Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències. Tot i així cal 
evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, aquest pot 
patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill per 
Fecundació in vitro. Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires 
probabilitats que surti amb la malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro 
perquè s'asseguren al 100% que no tingui la malaltia de la fibrosi quística.

 

Diferències entre les versions 8 i 7 de: alum.3. 

.
+Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències. Tot i així cal 
evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, aquest pot 
patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill per 
Fecundació in vitro. Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires 
probabilitats que surti amb la malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro 
perquè s'asseguren al 100% que no tingui la malaltia de la fibrosi quística. A més 
sempre que hi hagués un problema en el fetus o a la mare es podria avortar en tot 
moment, és a dir, que els pares tenen temps i dret per decidir tirar endavant o no amb 
l'embaràs sempre i quan ni la mare ni el fetus corrin un risc.

Diferències entre les versions 9 i 8 de: alum.3 no modifica contingut
+Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències. Tot i així cal 
evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, aquest pot 
patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill per 
Fecundació in vitro. Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires 
probabilitats que surti amb la malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro 
perquè s'asseguren al 100% que no tingui la malaltia de la fibrosi quística. A més 
sempre que hi hagués un problema en el fetus o a la mare es podria avortar en tot 
moment, és a dir, que els pares tenen temps i dret per decidir tirar endavant o no amb 
l'embaràs sempre i quan ni la mare ni el fetus corrin un risc.

Diferències entre les versions 10 i 9 de: alim.1 

-
+Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
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informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències. Tot i així cal 
evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, aquest pot 
patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill per 
Fecundació in vitro. Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires 
probabilitats que surti amb la malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro 
perquè s'asseguren al 100% que no tingui la malaltia de la fibrosi quística. A més 
sempre que hi hagués un problema en el fetus o a la mare es podria avortar en tot 
moment, és a dir, que els pares tenen temps i dret per decidir tirar endavant o no amb 
l'embaràs sempre i quan ni la mare ni el fetus corrin un risc.

+Cal ressaltar, que en cas de tenir problemes per culpa de la malaltia que pateix la 
mare i podria patir el futur fill, sempre podran acudir a algun dels múltiples recursos 
econòmics, humans i a associacions. 

Diferències entre les versions 11 i 10 de: alum. 5 

Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències. Tot i així cal 
evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, aquest pot 
patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill per 
Fecundació in vitro. Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires 
probabilitats que surti amb la malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro 
perquè s'asseguren al 100% que no tingui la malaltia de la fibrosi quística. A més 
sempre que hi hagués un problema en el fetus o a la mare es podria avortar en tot 
moment, és a dir, que els pares tenen temps i dret per decidir tirar endavant o no amb 
l'embaràs sempre i quan ni la mare ni el fetus corrin un risc. . 
+Cal ressaltar, que en cas de tenir problemes per culpa de la malaltia que pateix la 
mare i podria patir el futur fill, sempre podran acudir a algun dels múltiples recursos 
econòmics, humans i a associacions.
+A més a més també hem de tenir present que si realment els pares volen tenir aquest 
fill, faran el possible per que aquest no pateixi, i torno a repetir que hi ha poques 
possibilitats que el fill surti 100% malalt.

Diferències entre les versions 12 i 11 de: alum 5 (errada, s’ha enviat 2 vegades)

Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències. Tot i així cal 
evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, aquest pot 
patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill per 
Fecundació in vitro. Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires 
probabilitats que surti amb la malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro 
perquè s'asseguren al 100% que no tingui la malaltia de la fibrosi quística. A més 
sempre que hi hagués un problema en el fetus o a la mare es podria avortar en tot 
moment, és a dir, que els pares tenen temps i dret per decidir tirar endavant o no amb 
l'embaràs sempre i quan ni la mare ni el fetus corrin un risc. 

Cal ressaltar, que en cas de tenir problemes per culpa de la malaltia que pateix la 
mare i podria patir el futur fill, sempre podran acudir a algun dels múltiples recursos 
econòmics, humans i a associacions. 
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-A més a més també hem de tenir present que si realment els pares volen tenir aquest 
fill, faran el possible per que aquest no pateixi, i torno a repetir que hi ha poques 
possibilitats que el fill surti 100% malalt.

+A més a més també hem de tenir present que si realment els pares volen tenir aquest 
fill, faran el possible per que aquest no pateixi, i torno a repetir que hi ha poques 
possibilitats que el fill surti 100% malalt.

Diferències entre les versions 13 i 12 de: alum.3 
+Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències. Tot i així cal 
evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, aquest pot 
patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill per 
Fecundació in vitro. Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires 
probabilitats que surti amb la malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro 
perquè s'asseguren al 100% que no tingui la malaltia de la fibrosi quística. 

+A més sempre que hi hagués un problema en el fetus o a la mare es podria avortar 
en tot moment, és a dir, que els pares tenen temps i dret per decidir tirar endavant o no 
amb l'embaràs sempre i quan ni la mare ni el fetus corrin un risc.

Diferències entre les versions 14 i 13 de: alum.4 (reordena tot el text)

+Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències.

+Tot i així cal evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, 
aquest pot patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill 
per Fecundació in vitro. 

+Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires probabilitats que surti amb 
la malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro perquè s'asseguren al 100% que 
no tingui la malaltia de la fibrosi quística. 

A més sempre que hi hagués un problema en el fetus o a la mare es podria avortar en 
tot moment, és a dir, que els pares tenen temps i dret per decidir tirar endavant o no 
amb l'embaràs sempre i quan ni la mare ni el fetus corrin un risc. 

Cal ressaltar, que en cas de tenir problemes per culpa de la malaltia que pateix la 
mare i podria patir el futur fill, sempre podran acudir a algun dels múltiples recursos 
econòmics, humans i a associacions. 

A més a més també hem de tenir present que si realment els pares volen tenir aquest 
fill, faran el possible per que aquest no pateixi, i torno a repetir que hi ha poques 
possibilitats que el fill surti 100% malalt.
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+ Diferències entre les versions 15 i 14 de: alum. 6

Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències. 

Tot i així cal evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, 
aquest pot patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill 
per Fecundació in vitro. 

Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires probabilitats que surti amb la 
malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro perquè s'asseguren al 100% que no 
tingui la malaltia de la fibrosi quística. 

A més sempre que hi hagués un problema en el fetus o a la mare es podria avortar en 
tot moment, és a dir, que els pares tenen temps i dret per decidir tirar endavant o no 
amb l'embaràs sempre i quan ni la mare ni el fetus corrin un risc. 

Cal ressaltar, que en cas de tenir problemes per culpa de la malaltia que pateix la 
mare i podria patir el futur fill, sempre podran acudir a algun dels múltiples recursos 
econòmics, humans i a associacions. 

-A més a més també hem de tenir present que si realment els pares volen tenir aquest 
fill, faran el possible per que aquest no pateixi, i torno a repetir que hi ha poques 
possibilitats que el fill surti 100% malalt.

+També cal dir que en l'actualitat la ciència i la tecnologia van millorant contínuament, 
hi arribarà un punt en que molts d'aquests problemes es podran solucionar o almenys 
trobar més fàrmacs que pugui ajudar al nadó per si es dóna el cas de que sí pateix la 
malaltia. 

Diferències entre les versions 17 i 16 de: alum. 8

+Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències.

Tot i així cal evitar riscos innecessaris, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, 
aquest pot patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill 
per Fecundació in vitro. 

Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires probabilitats que surti amb la 
malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro perquè s'asseguren al 100% que no 
tingui la malaltia de la fibrosi quística. 

A més sempre que hi hagués un problema en el fetus o a la mare es podria avortar en 
tot moment, és a dir, que els pares tenen temps i dret per decidir tirar endavant o no 
amb l'embaràs sempre i quan ni la mare ni el fetus corrin un risc. 

236



El treball cooperatiu virtual amb eines web 2.0 a l’aula de biologia

Cal ressaltar, que en cas de tenir problemes per culpa de la malaltia que pateix la 
mare i podria patir el futur fill, sempre podran acudir a algun dels múltiples recursos 
econòmics, humans i a associacions. 

A més a més també hem de tenir present que si realment els pares volen tenir aquest 
fill, faran el possible per que aquest no pateixi, i torno a repetir que hi ha poques 
possibilitats que el fill surti 100% malalt. 

També cal dir que en l'actualitat la ciència i la tecnologia va millorant contínuament, hi 
arribarà un punt en que molts d'aquests problemes es podran solucionar o almenys 
trobar més fàrmacs que pugui ajudar al nadó per si es dóna el cas de que sí pateix la 
malaltia. 

Diferències entre les versions 18 i 17 de: alum.7 

Tots els qui intervenim en aquesta wiki ho fem perquè creiem que, després de tota la 
informació tractada, els senyors Filiprim haurien de tenir el fill. Però també diem que 
els senyors Filiprim hauran d'assumir uns riscos i unes conseqüències. 

Tot i així cal evitar riscos innecessàries, com tenir-lo de forma natural ja que si és així, 
aquest pot patir la malaltia. Per aquesta raó creiem que el millor és que tinguin el fill 
per Fecundació in vitro. 

Encara que si el tenen de manera natural no tenen gaires probabilitats que surti amb la 
malaltia, creiem que és millor la fecundació in vitro perquè s'asseguren al 100% que no 
tingui la malaltia de la fibrosi quística. 

A més sempre que hi hagués un problema en el fetus o a la mare es podria avortar en 
tot moment, és a dir, que els pares tenen temps i dret per decidir tirar endavant o no 
amb l'embaràs sempre i quan ni la mare ni el fetus corrin un risc. 

Cal ressaltar, que en cas de tenir problemes per culpa de la malaltia que pateix la 
mare i podria patir el futur fill, sempre podran acudir a algun dels múltiples recursos 
econòmics, humans i a associacions. 

A més a més també hem de tenir present que si realment els pares volen tenir aquest 
fill, faran el possible per que aquest no pateixi, i torno a repetir que hi ha poques 
possibilitats que el fill surti 100% malalt. 

També cal dir que en l'actualitat la ciència i la tecnologia va millorant contínuament, hi 
arribarà un punt en que molts d'aquests problemes es podran solucionar o almenys 
trobar més fàrmacs que pugui ajudar al nadó per si es dóna el cas de que sí pateix la 
malaltia. 

+Hem d'entendre que tenir un fill és un fet molt especial, i tampoc és 100% segur que 
pugi sortir afectat, d'aquesta manera poden arriscar encara que no sigui del tot ètic i 
dur-ho el millor possible.
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