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 Potenciació del treball cooperatiu i l’ús de les noves tecnologies 

1. INTRODUCCIÓ 

Amb la finalitat de cercar una idea per a realitzar la meva proposta d’aquest Treball Final de 
Màster (en endavant TFM), vaig decidir llegir què pretenia la normativa de l’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO), és a dir, què n’esperava. 

Seguint el consell d’un amic advocat, el qual una vegada em va dir que l’esperit de tota llei es 
concentrava en el seu preàmbul, vaig centrar la meva lectura en la part introductòria del Decret 
143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació 
Secundària Obligatòria. 

En la seva introducció vaig poder llegir: “Aquesta etapa educativa és el marc idoni per 
consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una 
formació personal basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la 
vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir 
compromisos individuals i col.lectius, per aprendre a participar activament en una societat 
democràtica”. 

Amb la finalitat de seguir aquest esperit de la normativa, he trobat interessant realitzar un TFM 
que giri al voltant de la metodologia docent del treball cooperatiu. 

A més, també he trobat adequat introduir-hi l’ús de les noves tecnologies, donat que aquestes 
ja no són considerades com un món a part sinó com una part del món. 

Així doncs, aquest TFM es titula: Potenciació del treball cooperatiu i l’ús de les noves 
tecnologies.  

Tal i com veurem en els següents apartats, planteja la potenciació del treball cooperatiu 
portant-lo més enllà del què “tradicionalment” es ve fent.  

A la vegada, introdueix l’ús de les noves tecnologies en aquesta metodologia. 

 

1.1 LA METODOLOGIA DEL TREBALL COOPERATIU 

Per tal d’entendre la metodologia del treball cooperatiu, podem definir tres estils diferents 
d’ensenyament/aprenentatge:  

 L’estil individualista. Aquest estil d’ensenyament/aprenentatge es caracteritza pel fet que 
l’èxit o fracàs d’un/a alumne/a no depèn de l’èxit o fracàs dels seus/seves companys/es. 
En aquest estil, el professorat ensenya igual per a tot l’alumnat i és aquest darrer qui 
finalment aprèn o no aprèn de manera individual. 

 L’estil competitiu. L’estil competitiu es caracteritza pel fet que l’èxit o fracàs d’un/a 
alumne/a està estretament lligat amb el fracàs de la resta de l’alumnat. És a dir, jo, com a 
alumne/a, desitjo el fracàs de la resta de l’alumnat. 

 L’estil cooperatiu. L’estil cooperatiu es caracteritza pel fet que l’èxit d’un/a alumne/a està 
estretament lligat amb l’èxit de la resta de l’alumnat. Per tal que un alumne/a tingui èxit 
cal que la resta no fracassin i que també tinguin èxit. És a dir, jo, com a alumne/a, desitjo 
l’èxit de la resta de l’alumnat. 

Si analitzem l’esperit de la normativa que hem vist en la part introductòria de la mateixa, podem 
veure que aquest fa referència a valors com: l’autonomia personal, la responsabilitat, la 
solidaritat, la participació, els compromisos individuals i col.lectius, etc.  En definitiva, valors tots 
ells necessaris per formar part d’una societat democràtica. 

Per tant, per a fomentar aquests valors en l’alumnat, podem pensar que realment és necessari 
potenciar l’estil cooperatiu com a estil d’ensenyament/aprenentatge.  
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Però, què significa exactament el treball cooperatiu? 

Treballar de manera cooperativa significa treballar en equip per a aconseguir un objectiu comú 
(o varis).  

Que parlar d’equips implica parlar d’un grup de dues o més persones és una obvietat. 
Tanmateix, utilitzar el terme equip en lloc de grup implica alguna cosa més que subratllar 
l’esforç conjunt que requereix el treball en grup. També implica dotar d’una connotació positiva 
la unió de dues o més persones per a aconseguir un/s objectiu/s comú/ns. 

La gran diferència entre els dos casos deriva del fet que un grup de treball no té la necessitat ni 
l’oportunitat de participar del treball col.lectiu, que requereix un esforç conjunt, i, per tant, el seu 
acompliment és merament la sumatòria de la contribució de cada membre del grup. Les metes, 
les sinergies, el grau de responsabilitat de tots els membres del grup i les habilitats de cada un 
són altres de les característiques que distingeixen els equips dels gruips. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Esquema. Comparació de grups de treball enfront d’equips de treball. Robbins (2004) 

 
Un equip de treball és un grup els esforços individuals del qual donen com a resultat un 
acompliment que és més gran que la suma dels aportaments de cada un. Per tant, amb l’equip 
de treball es genera una sinergia positiva per mitjà de l’esforç coordinat. 

 
 

Els castellers. Exemple de treball cooperatiu
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1.2 L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES 

Les noves tecnologies de la informació i comunicació (conegudes com a nTIC) han deixat de 
ser un món a part per passar a formar part del món. De fet, s’han convertit en un mitjà molt 
emprat en molts àmbits de la nostra vida: en el món laboral, en els tràmits administratius, en el 
nostre oci, en les relacions personals, etc. 

El seu impacte ens afecta a tots, però, de forma més sensible als joves i adolescents. Avui en 
dia, els nois i noies conviuen amb les noves tecnologies pràcticament des del seu naixement, 
passant a formar part del seu entorn més proper de manera molt ràpida. 

És responsabilitat dels pares i dels educadors garantir que les primeres i posteriors 
experiències amb les noves tecnologies siguin el més adequades per al seu desenvolupament i 
la seva formació. 

A la vegada, constituiran un mitjà molt emprat en molts àmbits de la seva vida: professional, 
personal, etc. 

En aquest sentit és important fomentar-ne un bon ús. 

Per aquests motius, s’ha considerat adient incorporar-les en aquest TFM. 
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2. OBJECTIUS 

Tal i com indica el mateix títol, l’objectiu d’aquest TFM és potenciar el treball cooperatiu i l’ús de 
les noves tecnologies. 

Per un cantó, es pretén portar el treball cooperatiu una mica més enllà del què es ve fent 
“tradicionalment” de tal manera que l’estil cooperatiu d’ensenyament/aprenentatge sigui el que 
predomini a l’aula, per davant dels estils individualista i competitiu. 

També es pretén introduir l’ús de les noves tecnologies en el treball cooperatiu per tal de, 
sobretot, fomentar-ne un bon ús. 

A més, la metodologia del treball cooperatiu, combinada amb l’ús de les noves tecnologies, pot 
resultar favorable per a aconseguir, entre d’altres, alguns dels objectius que la mateixa 
normativa (Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’Educació Secundària Obligatòria ) estableix per a aquesta etapa de l’educació: 

 Assumir amb responsabilitat els deures i exercir els drets respecte als altres, entendre el 
valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a 
valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 

 Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de 
disciplina com a base indispensable per a un desenvolupament personal equilibrat. 

 Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit 
crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, prendre decisions i 
assumir responsabilitats. 

 Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en 
el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació 
amb sentit crític. 

 Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i 
alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral. 

Finalment, també es pretén treballar les diferents competències bàsiques. Aquestes 
competències bàsiques contribueixen al desenvolupament personal de l’alumnat, a la pràctica 
de la ciutadania activa, a la incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria i al 
desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de tota la vida. 

En especial: 

 La competència del tractament de la informació i competència digital. 

 La competència d’aprendre a aprendre. 

 La competència d’autonomia i iniciativa personal. 

 La competència social i ciutadana. 
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3. DEFINICIÓ I CONTEXT DE LA SITUACIÓ DE PARTIDA 

El context de la situació de partida en el qual es situa aquest TFM és qualssevol nivell de  
l’etapa educativa de l’ESO.  

 

3.1 REFERENT A LA METODOLOGIA DEL TREBALL COOPERATIU 

Tal i com hem vist en la introducció d’aquest TFM, podem afirmar que existeixen tres estils 
d’ensenyament/aprenentatge: l’estil individualista, l’estil competitiu i l’estil cooperatiu. 

La intenció d’aplicar la metodologia del treball cooperatiu és promoure un tipus 
d’ensenyament/aprenentatge diferent del que es dóna habitualment en les aules on la gestió es 
centra en l’activitat del professorat i en el seu control absolut sobre els processos que s’hi 
donen. 

Es tracta, doncs, d’introduir una metodologia que s’allunyi dels estils individualista i competitiu, i 
que promogui aprenentatges generats per la interacció entre els nois i noies que formen un 
equip de treball (l’estil cooperatiu), tot afavorint les interaccions entre el mateix alumnat per 
davant de les interaccions entre professorat i alumnat, tal i com es ve fent. 

S’utilitza el terme interdependència positiva per a definir aquella situació en què l’aprenentatge 
dels diferents membres de l’equip depèn de les accions que realitzi cadascun dels membres. 
Així, cada noi i cada noia és conscient que el seu aprenentatge depèn de l’aprenentatge dels 
demés integrants i, a l’hora, que l’aprenentatge de la resta de companys depèn del seu propi 
aprenentatge. 

Per tant, cada membre de l’equip haurà d’afrontar personalment, com a encàrrec de l’equip, un 
conjunt de feines. D’aquesta manera es produirà el què s’anomena responsabilitat individual, 
és a dir, cada alumne/a haurà de fer-se responsable d’una part de la tasca que cal realitzar. 
Aquesta feina que promourà l’aprenentatge individual és indispensable per a l’èxit 
(aprenentatge) de l’equip (de la resta de membres de l’equip). 

Per altra banda, el treball cooperatiu afavoreix també determinades activitats cognitives i 
habilitats interpersonals que altrament seria difícil que tinguéssin lloc.  

D’aquesta manera també es contribueix a assolir un conjunt d’habilitats socials tals com: la 
col·laboració en l’equip, la presa de decisions, la feina individual, la comunicació, l'avaluació 
mútua i fins i tot la resolució de conflictes que puguin aparèixer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema. Components treball cooperatiu 

Ara bé, com es porta a la pràctica la metodologia del treball cooperatiu actualment a les aules? 
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3.1.1 Consideracions prèvies 

En primer lloc, cal cercar un tema o continguts a treballar. És convenient que el tema es pugui 
dividir en diferents parts per a poder assignar-les individualment.  

Cal tenir un criteri per tal de formar els diferents equips. Els equips han de ser el més 
heterogenis possible amb l’objectiu d’atendre a la diversitat. Més endavant veurem diferents 
criteris per a poder fer-ho. 

Cal fer propostes de treball. És a dir, cal orientar a l’alumnat sobre què s’espera del treball, 
quins són els objectius, els continguts, els recursos a utilitzar, sobre com treballar, etc. 

Per a realitzar les propostes de treball pot resultar molt interessant realitzar una pauta de 
treball. En funció de la concreció de les propostes, els equips tindran un major o menor grau 
d’autonomia per a poder fer i decidir. 

És important també establir una temporització de les tasques a realitzar, és a dir, una 
planificació. En aquesta planificació caldrà guiar a l’alumnat sobre les tasques que cal anar 
realitzant (repartiment de tasques, treball individual, reunions d’equip per posar el treball 
individual en comú, classe acadèmica amb el professor per rebre explicacions sobre els 
continguts, resoldre dubtes, etc.) 

És indispensable tenir previstos espais de discussió. Els espais de discussió seran molt 
importants ja que en ells hi tindran lloc la interacció entre l’alumnat (posar en comú la feina 
individual, fer i rebre propostes, argumentar i justificar opinions o creences, discutir, arribar a 
acords, etc.). Seran l’espai on l’alumnat treballarà i adquirirà les habilitats socials. 

Caldrà definir i programar una activitat final en la qual cada equip haurà de presentar la feina 
feta (presentació del treball escrit, dossiers, murals, altra mena de presentacions, etc.). 

Finalment, caldrà avaluar la feina feta. Caldrà definir un sistema d’avaluació el qual serà 
comunicat i explicat prèviament a l’alumnat. 

 

3.1.2 Formació d’equips 

Aquesta tasca és molt important ja que de la correcta i adequada formació dels equips en pot 
dependre l’èxit o el fracàs del treball cooperatiu. Cal decidir quin és el criteri més adient i el 
grau d’implicació del professor/a en aquest procediment.  

El treball cooperatiu és una eina molt adequada per a l’aprenentatge en un context de 
diversitat. La diversitat a l’aula no s’entén com a una problemàtica sinó com a un fet avantatjós 
per a implementar el treball cooperatiu. 

A continuació veurem tot un seguit de criteris que es poden adoptar a la hora de formar els 
equips. També veurem quins són els seus avantatges i inconvenients: 

 Formació espontània. Aquest criteri consisteix en “deixar” que sigui el propi alumnat qui 
formi els equips. Pot resultar un criteri avantatjós quan el professorat no coneix prou bé a 
l’alumnat ja que, d’entrada, pot assegurar una bona entesa entre els diferents membres 
d’un equip. Ara bé, com a desavantatge principal tenim que els/les alumnes 
desplaçats/des es poden trobar sense equip. 

 Segons un sociograma. Segons aquest criteri, el professorat es deixa guiar per un 
sociograma fet prèviament per un expert. Pot resultar un bon criteri, tot i que la 
interpretació d’un sociograma de vegades pot ser una mica difícil. Sovint, es sol substituir 
el sociograma per la intuïció del mateix professorat. 

 Equip homogeni segons capacitats. Aquest criteri consisteix en formar equips on tots els 
seus membres tenen un nivell de capacitats similar. Dit d’una altra manera més 
entenedora, segons aquest criteri, els bons anirien amb els bons i els dolents amb els 
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dolents. Aquest criteri és poc recomanable per a fomentar el treball cooperatiu i només 
pot resultar avantatjós en determinats casos com poden ser, per exemple, problemes 
greus d’aula amb alumnes determinats. 

 Equip heterogeni segons capacitats. Segons aquest criteri, el professorat selecciona el 
grau d’heterogeneïtat atenent a la diversitat. En aquesta selecció, el professorat ha de 
tenir en compte molts factors: els nivells, les capacitats, els coneixements, les 
qualificacions, els caràcters, etc. Aquest criteri és el més defensat per a fomentar el 
treball cooperatiu. 

 Segons velocitat d’aprenentatge o habilitat (equips de destresa homogènia). Segons 
aquest criteri, el professorat selecciona a l’alumnat no segons la seva capacitat 
intel.lectual sinó per la seva habilitat o destresa. Aquest criteri és molt adequat per a 
treballs per projectes. 

 Aleatòriament. Aquest criteri consisteix en formar equips aleatòriament o per sorteig. 
Mitjançant aquest criteri no es té cap control sobre la diversitat, però pot resultar una eina 
neutral útil en determinats moments. 

 En raó de gènere o sexe. Aquest criteri consisteix en formar equips per sexes. Es 
considera una aberració. Mai el gènere ha de ser una norma de selecció o discriminació. 

 En funció de la tasca a realitzar. Aquest criteri consisteix en formar equips en funció de la 
tasca a realitzar. D’aquest criteri se’n pot destacar la temporalitat dels equips. Pot ser un 
criteri molt vàlid si es té en compte el concepte de la diversitat. 

 Per selecció prèvia de caps d’equip. Aquest criteri consisteix en seleccionar prèviament 
uns caps d’equip. A continuació, la resta de l’alumnat decideix amb quin cap de equip 
prefereix treballar. El cap d’equip pot rebutjar certs alumnes. Aquest criteri pot generar 
problemes i l’atenció a la diversitat no està assegurada. 

 Distribució per parelles. Aquest criteri consisteix en deixar que dos/dues alumnes es triïn 
mútuament. A continuació, el professorat ajunta dues o més parelles formant, d’aquesta 
manera, els diferents equips. És un mètode en el qual tant l’alumnat i el professorat 
tenen el seu protagonisme. És senzill i fàcil d’esmenar. 

 

3.1.3 Organització del treball 

La manera més habitual d’organització del treball dins de l’equip consisteix en el repartiment 
(per mútu acord entre els diferents membres de l’equip) de la feina. És a dir, l’equip en una 
primera reunió interactua i es reparteix la feina a fer individualment de manera autònoma, 
sense o amb poca intervenció del professorat, d’acord amb el seu propi criteri, i en funció del 
grau d’autonomia amb què es treballi. 

A més d’aquesta estructura cooperativa bàsica, existeixen altres estructures cooperatives en 
les quals la feina s’organitza d’altra manera: els equips d’investigació o treball per projectes, els 
equips d’experts, etc. 

L’estructura cooperativa d’equips d’investigació o treball per projectes consisteix en, a partir de 
la proposta que fa el professor, els/les alumnes trien un subtema dins del tema o problema més 
ampli. A continuació es reparteixen i planifiquen les tasques (amb la intervenció o no del 
professor). El professor segueix de prop el progrés dels alumnes i els ajuda en allò que li 
demanin. Els/les alumnes analitzen i valoren conjuntament la feina feta per cadascun d’ells i 
planifiquen com la resumiran i la presentaran a la resta de l’alumnat. 

L’estructura cooperativa d’equips d’experts consisteix en formar tants equips de tants membres 
cadascun com subtemes es divideixi el tema a estudiar. Cada membre d’un equip s’especialitza 
en un subtema. El treballa i el posa en comú amb els altres membres de la resta d’equips 
especialitzats en aquell mateix subtema (amb l’ajuda del professor), formant el què s’anomena 
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equip d’experts. Finalment, posa a disposició de la resta de membres del seu equip la 
informació obtinguda per tal de resumir-la i presentar-la a l’aula. 

Les característiques comunes de les diferents estructures cooperatives són: 

 L’aula (normalment composta per 30 alumnes) es divideix en equips d’un nombre igual 
de membres.  

 Habitualment, s’intenta formar equips el més heterogenis possible (atenció a la 
diversitat). 

 El grau d’autonomia a la hora de repartir-se i realitzar la feina dins de cada equip 
acostuma a ser elevat. 

 Hi ha poca o nul.la orientació a la hora de regular la presa de decisions i acords dins de 
l’equip. És a dir, la gestió dels equips es deixa a les mans dels mateixos membres de 
l’equip. 

 Els membres de cada equip dediquen una gran part del temps a treballar individualment 
per, tot seguit, explicar i posar en comú la feina feta a la resta de membres de l’equip. 
Per tant, encara es fomenta un cert estil individualista entre l’alumnat. 

 La interacció entre els membres dels diferents equips és pràcticament nul.la. Només en 
l’estructura cooperativa d’equip d’experts es dona aquesta interacció. 

 Tots els equips acostumen a compartir el/s mateix/os objectiu/s. És a dir, les tasques que 
s’encomanen acostumen a ser les mateixes per tots els equips. 

 Es fomenta un cert estil competitiu entre equips. És a dir, per a què el meu equip tingui 
èxit cal que la resta d’equips fracassin. Per tant, no es fomenta o es fomenta poc l’estil 
cooperatiu dins de l’aula (entesa de manera global). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema. Treball cooperatiu 
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Objectius 1, 2, 
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. 

 

Equip 2 

Objectius 1, 2, 
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. 

 

Equip 3 
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. 
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Objectius 1, 2, 
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Per tant, caldrà pensar en introduïr innovacions en la manera com es porta a terme actualment 
la metodologia del treball cooperatiu a les aules per mirar de millorar aquesta situació. 

 

3.1.4 Espais de discussió 

Tal i com hem vist, és indispensable tenir previstos espais de discussió. Els espais de discussió 
seran molt importants ja que en ells hi tindran lloc la interacció entre l’alumnat (posar en comú  
la feina individual, fer i rebre propostes, argumentar i justificar opinions o creences, discutir, 
arribar a acords, etc.).  

En aquests espais serà on l’alumnat treballarà i adquirirà les habilitats socials: 

 Adquirir la facultat de negociació. 

 Saber comunicar. 

 Acceptar les decisions de l’equip. 

 Ser sociable. 

 Defensar les pròpies opinions amb arguments raonats. 

 Planificar estratègies comunes. 

 Participar en debats. 

 Respectar les idees dels altres. 

 Acceptar les crítiques raonades. 

 Altres... 

 

Imatge. Equips de treball en una aula ordinària 

Els espais de discussió “tradicionals” són: l’aula ordinària, l’aula-taller, l’aula d’informàtica, etc. 
És a dir, majoritàriament, els espais de discussió tenen lloc al centre.  

Ara bé, també poden tenir lloc a fora del centre: a la biblioteca del municipi o del barri, a casa 
d’un membre de l’equip, etc. 

Tal i com veurem, les noves tecnologies ofereixen espais de discussió alternatius. 



 

 

 

Pàgina 12 

 

  

 Potenciació del treball cooperatiu i l’ús de les noves tecnologies 

3.1.5 EXEMPLE. Projecte de programació d’un robot mòbil  

 

Tema o continguts a treballar 

El tema o continguts de robòtica és molt apropiat per a desenvolupar el treball cooperatiu ja 
que ofereix una gran quantitat de possibilitats. 

En el mercat podem trobar molts kids de robòtica destinats a l’educació. Per exemple, el kid de 
robòtica Skybot, el qual permet tant el muntatge com la programació del robot. 

L’Skybot és un robot mòbil dotat de sensors per a reaccionar davant d’estímuls externs i està 
pensat per a inicar-se en el món de la robòtica i dels microcontroladors. 

 

Imatge. Web on podem adquirir el robot Skybot 

http://www.robotpremiere.es/robots-para-montar/11-skybot.html 

 

Imatge. Robot Skybot 

http://www.robotpremiere.es/robots-para-montar/11-skybot.html
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Formació d’equips 

Un cop escollit el tema o continguts a treballar caldrà procedir a la formació d’equips. Tal i com 
hem vist, el criteri de formació d’equips més emprat és la formació d’equips heterogenis segons 
capacitats. Així doncs, dividirem l’aula en un nombre d’equips formats per un nombre igual de 
membres. Per exemple, 6 equips de 5 membres cadascún. 

 

Proposta de treball 

A continuació caldrà realitzar la proposta de treball en la qual orientarem a l’alumnat sobre què 
s’espera del treball, quins són els objectius, els continguts, els recursos a utilitzar, sobre com 
treballar, etc. 

Així doncs, en primer lloc, haurem de definir el/s objectiu/s que s’espera de cada equip. Per 
exemple: 

 Construir una unitat del robot (estructura mecànica, sensors i proves). 

 Programar el robot per tal que es posi en marxa a l’accionar el polsador. 

 Programar el robot per tal que segueixi una línia negra. 

 Programar el robot per tal que s’aturi (estant en marxa) a l’accionar el pulsador. 

D’aquesta manera, tots els equips tindrien els mateix/os objectiu/s. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema. Treball cooperatiu  

 

Equip 1 

 

Equip 2 

 

Equip 3 

 

Equip 4 

 

Equip 5 

 

Equip 6 
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Tal i com hem vist, l’estructura cooperativa bàsica és la més habitual d’organització del treball 
dins de l’equip. Consisteix en el repartiment (per mútu acord entre els diferents membres de 
l’equip) de la feina. És a dir, l’equip en una primera reunió interactua i es reparteix la feina a fer 
individualment de manera autònoma, sense o amb poca intervenció del professorat, d’acord 
amb el seu propi criteri, i en funció del grau d’autonomia amb què es treballi. 

 

Temporització i planificació de les tasques 

En la temporització i planificació caldrà guiar a l’alumnat sobre les tasques que cal anar 
realitzant (repartiment de tasques, treball individual, reunions d’equip per posar el treball 
individual en comú, classe acadèmica amb el professor per rebre explicacions sobre els 
continguts, resoldre dubtes, etc.) 

En aquest cas, es pot considerar una durada d’unes 12 setmanes per a finalitzar el projecte. 

 

Espais de discussió 

Donat que la major part de la feina es portarà a terme en el centre, els espais de discussió 
seran: l’aula ordinària, l’aula-taller, l’aula d’informàtica, etc.  

Ara bé, també poden tenir lloc a fora del centre: a la biblioteca del municipi o del barri, a casa 
d’un membre de l’equip, etc. 

 

Activitat final 

Caldrà definir i programar una activitat final en la qual cada equip haurà de presentar la feina 
feta. Per exemple, pot consistir en la redacció d’una memòria que constarà de: 

 Una portada amb el títol del projecte, nom i cognoms dels autors/s, equip, el curs i la 
data. 

 Un índex, el qual ha de ser ordenat i clar. 

 La descripció del projecte: ha d’incloure com s’ha fet, en quines condicions i quina 
solució s’ha adoptat. 

 La programació de les funcionalitats requerides a l’equip. 

 

Avaluació 

Caldrà definir un sistema d’avaluació el qual serà comunicat i explicat prèviament a l’alumnat. 
Per exemple: 

Aprenentatge del tema o 
continguts 

30% Exercici/s de mínims 5% 

Prova Final 25% 

Treball cooperatiu 40% Objectiu/s d’equip 40% 

Treball individual 30% Coavaluació 30% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 

Taula. Avaluació 
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3.2 REFERENT A L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES 

3.2.1 Què ofereix Internet? Quins són els hàbits dels joves?  

Segons un estudi del febrer del 2010 realitzat per l’Agència Catalana de Consum sobre els 
hàbits del joves amb les noves tecnologies i titulat “Els joves i les nTIC”, el 96,71% dels 
estudiants de l’ESO de Catalunya disposen d’ordinador. Més de la meitat dels enquestats 
compten amb un ordinador familiar, mentre que el 45% en té un de personal. La majoria de 
joves afirmen que el seu ordinador ha costat menys de 900€ i que es renova cada tres anys. 
L'edat mitjana en què es té el primer ordinador oscil·la entre els 6 i els 12 anys.  

Ara bé, quin paper tenen les noves tecnologies en el procés d’ensenyament/aprenentatge dels 
joves? Els joves veuen Internet com un mitjà per al seu oci (comunicar-se amb els amics, 
descarregar-se música, vídeos, etc.) o bé com una eina útil per a la seva formació? 

Segons el citat estudi: 

 Els joves visiten quotidianament gran diversitat de pàgines web. 

 Les pàgines de tipus personal (bàsicament xarxes socials) i els xats són les més 
visitades, seguides de les de música i vídeo, el correu electrònic, les descàrregues i els 
cercadors. Les menys visitades són les relacionades amb les compres, la tv i la ràdio, la 
informació en general i els esports. 

 Pel que fa a la comunicació, els joves utilitzen més els xats i les pàgines relacionades 
amb la configuració d’un perfil personal, que els correus electrònics. 

 

Espais que visiten els joves a Internet. “Els joves i les nTIC”. Agència Catalana de 
Consum. Febrer 2010 

 La gran majoria de joves no compra per Internet. 

 En general, els que sí que hi compren, acostumen a comprar productes o serveis 
relacionats amb l’oci, amb la imatge personal o amb la tecnologia 
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% de joves que compren per Internet. “Els joves i les nTIC”. Agència Catalana de 
Consum. Febrer 2010 

 La gran majoria de joves no compra melodies per sms. 

 Quasi tots els joves tenen Messenger. 

 Més de la meitat tenen Fotolog, i quasi una tercera part tenen Facebook i/o Metroflog. 

 La pàgina personal menys popular entre els joves és el Tuenti. 

 

Els joves i les seves pàgines personals. . “Els joves i les nTIC”. Agència Catalana de 
Consum. Febrer 2010 

 La meitat dels joves (50%) juga a través d’Internet. 

 Més de ¾ parts del joves (77,97%) obté música a través d’Internet gratuïtament. 

 Poc més d’una quarta part dels joves obté la música que escolta dels cds. 

 Menys d’un 2% dels joves paga per obtenir música d’Internet. 
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 ¾ parts del joves mai puja vídeos al Youtube. 

 Quasi una cinquena part dels joves (18,1%) puja vídeos al Youtube puntualment. 

 

Pengen vídeos al Youtube?. “Els joves i les nTIC”. Agència Catalana de Consum. 
Febrer 2010 

En resum, els joves utilitzen de forma quotidiana Internet com a mitjà per a comunicar-se amb 
els amics, sobretot a través del xat (inclús més que a través de correu electrònic). 

També utilitzen Internet com a espai personal (bàsicament xarxes socials), com a mitjà per a 
descarregar-se música i vídeos, i per a jugar. 

L’ús d’Internet com a eina en el seu procés d’ensenyament/aprenentatge queda en segon 
terme. 

 

3.2.2 Les noves tecnologies a l’ESO. El Projecte eduCAT 1x1 

La importància que han adquirit les noves tecnologies de la informació i comunicació en la 
societat d’avui en dia es veu reflectida en la seva introducció en el currículum de l’assignatura 
de Tecnologia i en el seu ús en el dia a dia a les aules. 

A més, des del curs 2009-2010, alguns instituts d’educació secundària participen en el Projecte 
eduCAT 1x1. Aquest projecte té com a objectiu integrar plenament aquestes tecnologies a les 
aules i als centres educatius. 

En primer lloc, aquest projecte consisteix en dotar a l’alumnat d’un ordinador portàtil personal 
homologat. És a dir, cada alumne/a disposa d’un ordinador portàtil personal. 

El professorat també té a la seva disposició un ordinador portàtil personal i l’aula és equipada 
amb una pissarra digital interactiva (PDI). 

En segon lloc, consisteix en promoure la utilització de recursos educatius en format digital com 
a via per a facilitar la incorporació de les tecnologies digitals a la pràctica docent, els quals 
poden ser produïts per editorials i estar subjectes a l’abonament dels drets d’ús, o bé poden ser 
produïts per entitats o autors de forma altruista i ser, en aquest cas, gratuïts 

Aquests recursos educatius en format digital bàsicament són: 

 El llibre digital. 

 Altres recursos digitals. La Generalitat de Catalunya ha iniciat per al curs 2010-2011 una 
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plataforma digital anomenada Àtria per a gestionar el coneixement, l’accés i l’adquisició 
de recursos educatius digitals en el marc del Projecte eduCAT 1x1. A més, també ofereix 
la possibilitat d’accedir a entorns virtuals d’aprenentatge (EVAs).  

Un entorn virtual d'aprenentatge (EVA) és un programari específicament dissenyat per 
facilitar l'ensenyament/aprenentatge utilitzant sistemes informàtics. Els EVA permeten al 
professorat presentar tota mena de materials educatius en format digital (interactius o 
no), fer el seguiment de les activitats realitzades pel seu alumnat, intercanviar amb el 
mateix informacions, consells, etc. i, finalment, portar un registre de les seves activitats i 
gestió de les qualificacions. L'alumnat, per la seva banda, pot consultar en tot moment 
els materials dels cursos, comunicar-se amb el professorat i amb la resta de l'alumnat. 

Un dels EVA més utilitzats, fet amb programari lliure, és el Moodle.  

 

Imatge. Logo Moodle 

Val a dir que els entorns virtuals d’aprenentatge són utilitzats també fora del Projecte 
eduCAT 1x1 en els centres de l’ESO. 

Per altra banda, les aules disposen també de connexió a Internet mitjançant una xarxa 
específica per a tots els ordinadors que subministra l’ample de banda necessari per al treball 
d’alumnes i docents. Normalment es fa mitjançant una xarxa local amb tecnologia Wi-Fi. 

Durant el primer trimestre del curs 2010-2011, el Projecte eduCAT 1x1 s’ha desplegat fins a un 
total de 616 instituts, dels quals 369 (59,9%) són públics, 244 (39,6%) concertats i 3 (0,5%) de 
titularitat municipal. 

Segons l’Informe d’avaluació del Projecte eduCAT 1x1 durant el curs 2009-2010 realitzat pel 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: 

 Els directors/res dels instituts són conscients de la necessitat d’integrar les noves 
tecnologies en el procediment d’ensenyament/aprenentatge de l’alumnat. 

 Tot i que encara és massa aviat per a valorar-ne els seus resultats, coincideixen que ha 
ajudat a millorar la motivació de l’alumnat i la seva competència digital. 

 Valoren de manera favorable els ordinadors proporcionats a l’alumnat i el seu ús. 

 Les infraestructures de xarxa i els serveis de telecomunicació centren el gruix de les 
queixes. El seu incorrecte funcionament ha comportat un mal desenvolupament de 
l’activitat docent a l’aula. 

 Els llibres digitals subministrats centren també una part important de les queixes. Es 
consideren insuficients i inadequats en molts casos. 

 Els pares i mares veuen el projecte com una certa pèrdua de control del què fan els seus 
fills/es (sobretot relacionat amb els deures). També veuen Internet com un perill per un 
possible mal ús. 

 Els directors/es veuen el projecte com una oportunitat de crear coneixement educatiu 
sempre i quan disposin del suport necessari. 

Tot i que la valoració general del Projecte eduCAT 1x1 resulta força positiva, l’actual Govern de 
la Generalitat de Catalunya ha anunciat una congelació del projecte per tal d’estudiar-ne la 
seva viabilitat econòmica i pedagògica. Així doncs, el seu desplegament a tots els centres i 
nivells educatius queda aturat, mantenint-se en funcionament en els centres que ja s’ha 
implementat. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Aprenentatge
http://ca.wikipedia.org/wiki/Digital
http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure
http://ca.wikipedia.org/wiki/Moodle
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ DESITJADA 

Malgrat que el contingut de la situació desitjada pot resultar vàlid per a qualssevol dels nivells 
de l’ESO, es considera més adient aplicar-lo al segon cicle (tercer i quart d’ESO) ja que la seva 
correcta aplicació dependrà, en gran mesura, del domini i familiarització de l’ús de les noves 
tecnologies per part de l’alumnat. 

 

4.1 REFERENT A L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES 

En els apartats anteriors hem vist com els joves utilitzen de forma quotidiana Internet com a 
mitjà per a comunicar-se amb els amics, sobretot a través del xat (inclús més que a través de 
correu electrònic), com a espai personal (bàsicament xarxes socials), com a mitjà per a 
descarregar-se música i vídeos, i per a jugar. 

L’ús d’Internet com a eina en el seu procés d’ensenyament/aprenentatge hem vist que queda 
en segon terme. 

També hem vist que la Generalitat de Catalunya promou l’ús de les noves tecnologies en 
l’Educació Secundària Obligatòria mitjançant el Projecte eduCAT 1x1. 

Ara bé, malgrat que la valoració d’aquest projecte és força positiva, el seu desplegament ha 
quedat aturat per motius econòmics i pedagògics (tot i que es manté en funcionament en els 
centres en què ja s’ha implementat). 

Donades, doncs, aquestes circumstàncies, cal cercar alternatives per fomentar un bon ús de 
les noves tecnologies entre els joves i potenciar-les com a eina en el seu procés 
d’ensenyament/aprenentatge. 

  

4.1.1 Les noves tecnologies i el treball cooperatiu. BSCW (Basic Support 
for Cooperative Work) 

Les nTIC poden resultar de gran ajuda per a potenciar el treball cooperatiu. En aquest sentit, 
existeix un conjunt d’eines anomenades CSCW (Computer Supported Collaborative Working) 
destinades específicament, tal i com indica el seu nom, al treball cooperatiu. 

En el mercat podem trobar diferents plataformes CSCW. Per una banda, tenim les plataformes 
Groove i Notes les quals estan dirigides al món de l’empresa i tenen caràcter comercial (cost 
econòmic). Per altra banda, tenim les plataformes BSCW (Basic Suport for Collaborative Work) 
i Comunidades. Aquestes dues són gratuïtes i actualment, sobretot la plataforma BSCW, són 
força emprades en l’educació universitària. 

 

Imatge. Logo BSCW 

BSCW està organitzat entorn el concepte espai de treball compartit (shared workspace). 
Concretament es tracta d’una àrea web en la qual les persones que col.laboren en un projecte 
comú poden emmagatzemar i gestionar documents de diferents tipus: textos, imatges, arxius 
multimèdia, pàgines web, etc. Aquests documents no es troben emmagatzemats físicament en 
els PCs dels col.laboradors, sinó en un servidor situat en Internet (servidor de BSCW). A més, 
BSCW disposa d’un sistema de seguiment d’esdeveniments que informa de manera exhaustiva 
als col.laboradors que comparteixen un espai de treball de les accions que hi tenen lloc. 

Les seves principals característiques són: 
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 En un espai de treball els grups d’usuaris col.laboradors poden compartir informació 
independentment del sistema operatiu de l’ordinador de cada membre. 

 En un mateix espai es poden emmagatzemar diferents tipus de documents: textes, 
imatges, bases de dades, imatges, sons, anotacions sobre els mateixos, comentaris, 
llistes d’adreces, debats, etc. 

 Proporciona mitjans per al control de versions dels documents, així com per a la seva 
qualificació. 

 Els documents es troben disponibles en qualsevol moment per als col.laboradors ja que 
es troben emmagatzemats en un servidor BSCW i no en els seus PCs. 

 Proporciona informació als col.laboradors de tots els esdeveniments rellevants que 
tenen lloc en el seu espai de treball compartit. 

 L’accés als espais compartits de treball i als documents emmagatzemats es porta a 
terme mitjançant un navegador web des del PC de cada col.laborador. 

 Proporciona accés restringit als espais mitjançant una entrada contralada a usuaris 
prèviament registrats. Permet l’assignació de diferents perfils. 

A més, BSCW també permet: 

 Planificar i organitzar reunions. 

 Desenvolupar reunions virtuals amb programes xat (JMonitor) i videoconferència. 

 Edició compartida de documents. 
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Imatge. Espai compartit del BSCW 

 

Finalment, per a obtenir al programa es pot fer a través de: 

http://bscw.gmd.de/Download.html  

A l’Annex III d’aquest TFM es presenta un petit manual del BSCW elaborat per de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). 

Tal i com veurem en els següents apartats, l’eina BSCW resulta molt interessant i útil per 
introduïr les noves tecnologies en la metodologia del treball cooperatiu. 

D’aquesta manera es pretén fomentar-ne un bon ús i, en definitiva, aplicar-les en el procés 
d’ensenyament/aprenentatge de l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bscw.gmd.de/Download.html
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4.2 REFERENT A LA METODOLOGIA DEL TREBALL COOPERATIU 

4.2.1 Consideracions prèvies. Nova proposta d’estructura cooperativa 

Tal i com hem vist, la manera “tradicional” d’aplicar la metodologia del treball cooperatiu deriva 
en diferents estructures cooperatives (bàsica, equips d’investigació, equips d’experts, etc.) que 
presenten una sèrie de característiques algunes de les quals es podrien millorar. 

En aquest apartat proposarem una nova estructura cooperativa que pretén millorar les 
estructures cooperatives actuals. Val a dir que es tracta només d’una proposta sobre la qual el 
professorat hi pot treballar i introduïr, segons els seus criteris, les modificacions o millores que 
consideri oportunes.  

Per altra banda, aquesta proposta d’aplicació de la metodologia del treball cooperatiu 
incorporarà l’ús de les noves tecnologies. 

Les seves principals característiques són les següents: 

 L’aula (normalment composta per 30 alumnes) es dividirà en equips d’un nombre igual 
de membres. En aquest cas farem 6 equips de 5 persones cadascun. 

 S’intentarà formar equips el més heterogenis possible (atenció a la diversitat). En els 
següents apartats es proposarà un nou mètode de formació d’equips mitjançant l´ús de 
les noves tecnologies. 

 Tal i com veurem, la gestió dels equips quedarà regulada mitjançant un Reglament Intern 
d’Equip. Aquest reglament, a més de regular el funcionament intern, establirà un 
repartiment de rols dins de cada equip. 

 Tot i que els membres de cada equip també hauran de treballar de manera individual 
per, tot seguit, explicar i posar en comú la feina feta a la resta de membres de l’equip, 
s’intentarà fomentar més l’estil cooperatiu mitjançant la definició de rols citada en el punt 
anterior. 

 El grau d’autonomia a la hora de repartir-se la feina dins de cada equip continuarà sent 
elevat. 

 Es definirà un/s objectiu/s comú/ns a assolir per tots els equips de l’aula.  

 A la vegada, cada equip tindrà el/s seu/s objectiu/s propis que seran indispensables per 
a assolir el/s objectiu/s comu/ns. 

 D’aquesta manera s’afavorirà la interacció entre els diferents membres dels diferents 
equips. 

 Es crearan nous espais de discussió (a més de l’aula ordinària, l’aula-taller, biblioteca, 
etc). Aquests nous espais de discussió giraran al voltant de les noves tecnologies. 

 La necessària col.laboració entre equips comportarà una disminució de l’estil competitiu 
entre equips. És a dir, per a què el meu equip tingui èxit ja no caldrà que la resta 
d’equips fracassin, sinó tot el contrari. 

 Per tant, es potenciarà més l’estil cooperatiu dins de l’aula (entesa de manera global). 

 Es procurarà fomentar també l’ús de les noves tecnologies en el treball cooperatiu. 
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Esquema. Formació d’equips. Tots els equips comparteixen objectiu/s a assolir de forma 

cooperativa 

En aquest esquema veiem com tots els equips comparteixen objectiu/s, fet que comporta una 
necessària interacció entre els membres de tots els equips (a diferència de les estructures 
cooperatives “tradicionals”). D’aquesta manera es pretén potenciar el treball cooperatiu dins de 
l’aula. 

 

4.2.2 Formació d’equips virtuals 

Tal i com hem vist anteriorment, la correcta formació d’equips és clau per a l’èxit del treball 
cooperatiu. També hem vist que és una bona manera per a tractar la diversitat de l’alumnat. 
Així doncs, caldrà formar equips el més heterogenis possible segons les capacitats dels seus 
membres. 

Sota la supervisió i el criteri del professorat, i aprofitant els recursos que les noves tecnologies 
ofereixen (utilitzant el BSCW), procedirem a la formació dels equips (cada equip estarà format 
per 5 alumnes) de la següent manera: 

 En primer lloc, l’alumnat haurà de participar en un petit debat asíncron de 2-4 dies en el 
BSCW per tal de familiaritzar-se amb l’eina i intercanviar opinions amb tota l’aula sobre el 
fet de col.laborar i aprendre en petits equips virtuals. El tema del debat es pot canviar (a 
criteri del professorat) i proposar-ne un altre relacionat amb el tema o continguts a 
treballar. El professor/a haurà de crear l’espai compartit per tots els/les alumnes de l’aula 
en el BSCW per a portar a terme el debat. Aquest espai s’anomenarà “Debat inicial”. 

Objectius 1, 2, ..., 

n 

. 

 

Equip 1 

Equip 2 Equip 6 

Equip 5 Equip 3 

Equip 4 



 

 

 

Pàgina 24 

 

  

 Potenciació del treball cooperatiu i l’ús de les noves tecnologies 

 Cada alumne/a haurà de fer una presentació personal en un espai compartit del BSCW 
anomenat “Presentacions personals” (també creat pel profesor/a) seguint el següent 
guió: 

o Nom i cognoms. 

o Disponibilitat de temps. Caldrà indicar la disponibilitat de temps de l’alumne/a per 
a realitzar treball cooperatiu fora de l’horari lectiu.  

o Horari de disponibilitat per a possibles trobades virtuals. Caldrà concretar la 
disponibilitat de temps indicada en el punt anterior. Anirà en funció de les 
activitats extraescolars que l’alumne/a realitzi i del fet de disposar d’Internet o no 
a casa. En cas de que no es disposi d’Internet, caldrà considerar els horaris de 
biblioteques, locutoris, etc. per a tenir accés a Internet. 

o Població de residència. És una dada important a tenir en compte per a planificar 
possibles trobades presencials. 

o Experiència en nTIC: videoconferència, xat, fòrums de discussió. Programes 
amb els quals s’està familiaritzat. 

o Experiència en tele-treball. 

o Què s’espera de l’equip. 

o Nivell d’exigència dels membres. 

o Compromís, motivació, interès i ganes de treballar. 

o Aficions, gustos, etc. 

o Altra informació que es consideri útil a l’hora de ser escollit com a company 
d’equip o qualsevol comentari que es vulgui fer. 

 A continuació, es portarà a terme la formació d’equips, dedicant un temps (segons la 
temporització establer-ta). L’alumnat s’haurà de guiar per les presentacions dels 
companys/es per a formar l’equip que més s’adapta als seus objectius i necessitats. 
Aquest procés es realitzarà en un espai concret anomenat “Fase de formació d’equips”. 

 Un cop format l’equip, es farà la proposta al professor/a. Aquest validarà o no el grup 
(segons el seu criteri i procurant sempre que els equips siguin el més heterogenis 
possible i atenent a la diversitat de l’alumnat). La proposta s’enviarà al professor per 
correu electrònic.  

El termini de formació d’equips haurà de ser estricte. En acabar aquest termini, el professor/a 
procedirà de la següent manera: 

 Donar el vist i plau sobre les sol.licituds/propostes rebudes per formar equips. 

 Completar els equips que els falta un únic membre. Aquest únic membre s’escollirà 
dels/les alumnes sense equip que més interès han mostrat al llarg de la fase de formació 
d’equips. 

 Completar els equips que els falten 2 membres. Aquests 2 membres s’escolliran dels/les 
alumnes restants sense equip que més interès han mostrat al llarg de la fase de formació 
d’equips. 

 Completar els equips que els falten 3 membres. Aquests 3 membres s’escolliran dels/les 
alumnes restants sense equip que més interès han mostrat al llarg de la fase de formació 
d’equips. 

 Dels/les alumnes restants sense assignació d’equip, en cas que n’hi hagi, es formaran 
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equips per ordre alfabètic. 

Tot i que, a priori, aquesta manera de procedir pugui semblar contraria als interessos per a la 
formació d’equips heterogenis (formats per alumnes amb diferents capacitats), es pretén 
estimular la participació activa en la formació d’equips, la qual es valorarà positivament i es 
tindrà en compte a l’hora de completar els equips. 

Tot i així, el professor/a podrà modificar els equips segons els seus criteris per tal d’atendre a la 
diversitat. 

Un cop formats els 6 equips, el professor/a crearà un espai compartit en el BSCW per a 
cadascun dels equips (Equip 1, 2, etc.). 

 

4.2.3 Organització del treball. Reglament Intern d’Equip 

Independentment del tema o continguts a treballar, existeixen unes tasques que són pròpies 
d’una organtizació en equip les quals han de ser distribuïdes pels mateixos membres 
mitjançant la repartició de diferents rols.  

A més, donat que el tema o continguts a treballar pertanyen al currículum de l’assignatura de 
Tecnologia, haurem de contemplar algun rol que incorpori una part important de feina pràctica 
que es dugui a terme a l’aula-taller. 

Per altra banda, caldrà regular el funcionament dels equips. Per a aconseguir tot això es 
seguirà el següent Reglament Intern d’Equip: 

Repartició de rols dins de l’equip 

 COORDINADOR/A. Les seves funcions seran: 

o Coordinar el treball que farà l’equip. Vetllarà per a què cada membre compleixi 
les tasques encomanades. En cas que algun membre no pugui assolir la seva 
tasca, serà l’encarregat de consensuar amb la resta de l’equip la realització de la 
feina pendent. 

o Supervisar el treball ja fet i tenir cura de la planificació prevista. 

o Controlar els temps de lliurament i realització de tasques dins del grup. 

o Realitzar les entregues de les tasques encomanades. 

 SECRETARI/A. Les seves funcions seran: 

o Convocar les reunions (ja siguin virtuals o presencials). 

o Anotar els acords i redactar una acta per cada reunió. 

o Conservar i arxivar els documents confeccionats per l’equip en el BSCW. 

 SUPORT TÈCNIC. Aquest rol el tindran 2 membres de l’equip. Les seves funcions seran: 

o Aconseguir els materials que l’equip necessita per al seu treball a l’aula-taller. 

o Controlar que tots els materials i eines utilitzats pel seu equip dins de l’aula-taller 
estiguin ordenats i nets en finalitzar la sessió. 

o Si un material o instrument es deteriora, s’ha d’encarregar de comunicar-ho al 
professor/a. 
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 PORTAVEU DE L’EQUIP 

o Farà d’interlocutor amb la resta d’equips. 

o Traslladarà a la resta de membres del seu equip els acords adoptats amb els 
interlocutors dels altres equips. 

o Comunicarà al professor/a els resultats i opinions de l’equip dins de l’aula 
ordinària, l’aula-taller, o per correu electrònic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema. Repartició de rols dins dels equips 

La repartició de rols serà rotativa. És a dir, periòdicament els membres de cada equip 
intercanviaran els seus rols.  

És important que cada membre de cada equip adopti, com a mínim, una vegada cadascun dels 
rols definits. Caldrà tenir-ho en compte a l’hora de realitzar la temporització i planificació de les 
tasques. 

Repartició del treball 

Coneixent les tasques que s’han de realitzar, s’hauran d’assignar feines a cadascun dels 

Equip 4 

Equip 2 Equip 6 

Equip 5 Equip 3 

Equip 1 

Suport tècnic (2) 

Portaveu de l’equip 

Coordinador 

Secretari 
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membres de l’equip de forma equitativa i flexible. 

Canals de comunicació 

BSCW. Serà el canal principal de comunicació, doncs en ell queda constància de totes les 
opinions i decisions. No es pot fer ús del canal per temes no relacionat amb el tema o 
continguts a treballar. S’ha d’intentar mantenir l’espai de debat de forma neta i clara, cada 
temàtica penjarà d’un sol fil. D’aquesta manera quedarà tot ordenat i serà fàcil la seva 
localització. 

Àrea de fitxers (BSCW). Els fitxers han d’estar organitzats de forma lògica. Els noms han 
d’aportar significat sobre el contingut. Es notificarà el nou fitxer amb un correu electrònic a la 
resta de components del grup. Aquest correu serà clar i precís. 

Alternativament a la miniaplicació síncrona del mateix BSCW (el JMonitor), s’autoritza l’ús 
d’altres eines xat que tinguin més funcionalitats. També es permet l’ús de qualsevol eina de 
videoconferència. 

Comunicació clara i lliure, valoracions continuades 

La comunicació dins del grup ha de ser clara i lliure, sense cap problema per fer valoracions i 
aportacions. Cal mantenir un alt grau de respecte. 

Consensuació 

Les decisions que s’hagin de prendre es faran per unanimitat o consens. Per tant, cal ser 
flexible i acceptar les propostes que personalment creiem que poden ser millorables, si l’equip 
així ho pensa.  

En cas de no poder arribar a un consens entre tots membres, serà suficient l’acord entre 4 
membres. 

Només si el consens sembla inviable i la discussió bloqueja el progrés del grup, n’hi haurà prou 
amb una majoria simple o una opció intermitja proposada pel coordinador de l’equip. 

Planificació 

Es considera molt important realitzar una planificació entre tots els membres de l’equip. 
Aquesta es revisarà únicament per modificar qualsevol canvi que pugui aparèixer. La feina es 
planificarà mantenint un marge de temps suficient per a qualsevol imprevist que pugui sorgir. 
Cada equip publicara la seva planificació a l’espai de calendari i planificació del BSCW. 

Coordinació de treballs 

La feina feta s’haurà d’entregar amb un suport conegut (Word, Pdf, etc.). Haurà d’arribar al 
coordinador com a mínim 2 dies abans de la seva entrega, de manera que pugui unificar i 
preparar l’entrega a temps. 

Reunions 

Per poder considerar la reunió com a tal, serà necessari que tingui un mínim de 3 participants. 
Si un membre no pot assistir, ha de procurar avisar amb suficient antel.lació.  
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4.2.4 Temporització i planificació de les tasques 

La temporització i planficació de les tasques l’establirà el professorat en funció del tema o 
continguts a treballar i segons el seu criteri.  

Ara bé, cal però que la temporització i planificació incorpori, com a mínim: 

 Proposta del treball. Caldrà: 

o Donar a conèixer el tema i continguts a treballar.  

o Explicar la metodologia del treball cooperatiu. 

o Definir el/s objectiu/s de cada equip. 

o Definir el/s objectiu/s comu/ns a assolir per tots els equips de l’aula. 

 Formació d’equips virtuals. S’explicarà el mètode de formació d’equips mitjançat el 
BSCW. 

 Reglament Intern d’equip. Caldrà: 

o Definir les diferents rols dins de l’equip. Tal i com hem vist, aquests rols seran 
rotatius. 

o Les regles de funcionament de l’equip. 

 Criteris d’avaluació. Un cop conegut/s el/s objectius propi/s de cada equip i els objectiu/s 
comu/ns, caldrà definir els criteries d’avaluació (els quals veurem més endavant). Serà 
important establir i comunicar els criteris d’avaluació a l’alumnat abans del començament 
del treball. 

 Reunió d’equip. Serviran per acordar el repartiment de les tasques, la planificació 
d’aquestes, posar en comú la feina feta, etc. Segons l’espai de discussió emprat, n’hi 
haurà de dos tipus: 

o Reunions d’equip virtuals. S’utilitzarà el JMonitor o qualsevol altra eina xat o de 
videoconferència que l’equip acordi utilitzar. Sempre tindran lloc fora de l’hoari 
lectiu. Caldrà establir un nombre mínim de reunions d’aquest tipus. 

o Reunions d’equip presencials. A la vegada, les reunions d’equip presencials 
podran ser: 

 Reunions d’equip presencials dins del centre. Tindran lloc dins de l’horari 
lectiu. 

 Reunions d’equip presencials fora del centre. Tindran lloc fora de l’horari 
lectiu. 

 Reunió entre equips. En aquestes reunions hi assistiran els portaveus de cada equip. 
Seran reunions de coordinació entre els diferents equips. El seu objectiu serà que tots 
els equips treballin per a assolir el/s objectiu/s comu/ns. Es posarà en comú la feina de 
cada equip, es prendran acords, etc. 

 Classe acadèmica a l’aula ordinària. És important incloure classes acadèmiques durant 
el trascurs del treball cooperatiu per resoldre dubtes i orientar a l’alumnat. 

 Classe pràctica a l’aula-taller. En aquestes classes es treballarà la part pràctica del tema 
o continguts a treballar. 
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 Activitat final. Cada equip haurà de presentar la feina feta. 

A més, serà convenient comunicar a l’alumnat la temporització i planificació dissenyada de les 
tasques a realitzar per tal que pugui organitzar-se la feina. 

A continuació, es presenta una proposta de temporització i planificació que, tal i com ja s’ha dit, 
queda oberta als criteris del professorat: 

S Dins del centre (2h/s) Fora del centre (3h/s) 

Aula ordinària Aula Taller 

1 

 

Proposta de treball 

Formació d’equips 

 Formació d’equips 

2 

 

Definició objectiu/s 

de cada equip 

Reglament intern 

d’equip 

Criteris d’avaluació 

 Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

 

3 

 

Reunió d’equip 

Classe acadèmica 

 Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

4 

 

 Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

5 

 

 Reunió entre equips 

Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

6 

 

 Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

7 

 

 Reunió entre equips 

Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

8 

 

Exercici de mínims  Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

9  Reunió entre equips 

Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

10  Reunió entre equips 

Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 
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11  Reunió entre equips 

Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

12 

 

Prova final 

ACTIVITAT FINAL 

  

 
Taula. Exemple de temporització i planificació 

 

4.2.5 Avaluació 

Finalment, caldrà avaluar la feina feta. 

Tot i que el sistema d’avaluació pot ser dissenyat pel professorat segons els seus criteris, es 
recomana avaluar (com a mínim) els següents ítems segons s’exposa a continuació: 

 Avaluació de l’aprenentatge del tema o continguts a treballar. 

Per avaluar l’aprenentatge del tema o continguts a treballar es poden realitzar: 

o EXERCICI/S DE MÍNIMS. Es pot realitzar un (o varis) exercici/s de mínims 
durant el trascurs del treball. Aquest/s exercici/s es realitzarien de manera 
individual dins de l’aula ordinària.  

o PROVA FINAL. També es realitzaria de manera individual dins de l’aula 
ordinària.  

 Avaluació del treball cooperatiu. 

Per avaluar el treball cooperatiu caldrà tenir en compte: 

o La consecució del/s OBJECTIU/S COMU/NS a assolir per tots els grups. 
S’avaluar el grau de consecució d’aquest/s objectiu/s. La nota obtinguda serà 
compartida per tot l’alumnat de l’aula. 

o La consecució del/s OBJECTIU/S D’EQUIP. S’avaluarà el grau de consecució 
d’aquest/s objectiu/s. La nota obtinguda serà compartida per tots els membres 
d’un mateix equip. 

 A més, serà interessant avaluar el treball individual realitzat per cada membre de l’equip 
dins del mateix equip. Per fer-ho es proposa: 

o Realitzar un INFORME DE FUNCIONAMENT DE GRUP. L’objectiu d’aquest 
informe, que s’hauria de realitzar de manera indivudual al final de l’activitat, seria 
reflexionar sobre la forma de col.laborar amb els altres, o sigui analitzar el 
comportament (participació, contribució, motivació, etc.). L’informe hauria 
d’incloure: 

 Accions empreses per la planificació del treball. 

 Accions empreses per a la coordinació efectiva del grup. 

 Accions empreses en l’organització i manteniment de l’espai d’equip en 
el BSCW. 

 Accions empreses per donar suport als altres membres de l’equip i 
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adaptar el funcionament real de l’equip a la planificació establerta. 

 Descripció dels problemes i conflictes més rellevants que hagin sorgit i 
mecanismes seguits per a resoldre’ls. 

o Avaluació del treball individual de cada alumne mitjançant el seguiment dels 
ESDEVENIMENTS en el BSCW. Caldrà que el professor/a porti un control de la 
participació de cada alumne en el BSCW mitjançant la funcionalitat de seguiment 
d’esdeveniments. 

o COAVALUACIÓ. Cada membre de l’equip serà avaluat pels seus companys. 

Una proposta de ponderació de cadascun dels ítems indicats anteriorment podria ser: 

Aprenentatge del tema o 
continguts 

30% Exercici/s de mínims 5% 

Prova Final 25% 

Treball cooperatiu 40% Objectiu/s comu/ns 25% 

Objectiu/s d’equip 15% 

Treball individual 30% Informe de funcionament de grup + 
seguiment esdeveniments BSCW 

15% 

Coavaluació 15% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 

Taula. Exemple d’avaluació 
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4.3 EXEMPLE D’APLICACIÓ. Projecte de programació d’un robot mòbil. 
Guia per al docent 

 

Introducció 

Amb aquesta activitat es pretén treballar la metodologia del treball cooperatiu, així com 
fomentar un bon ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació (nTIC).  

Per a fer-ho s’utilitzarà el kit de robòtica Skybot i el programa BSCW (Basic Support for 
Cooperative Work). 

 

Context 

Aquest Projecte de programació d’un robot mòbil està pensat per alumnes de 4t d’ESO. 
Concretament s’encabiria dins dels continguts de Control i Automatització: Disseny, 
Construcció i Programació de robots. 

 

Objectius 

Objectius d’etapa educativa (ESO): 

 Assumir amb responsabilitat els deures i exercir els drets respecte als altres, entendre el 
valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a 
valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 

 Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de 
disciplina com a base indispensable per a un desenvolupament personal equilibrat. 

 Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit 
crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, prendre decisions i 
assumir responsabilitats. 

 Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en 
el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació 
amb sentit crític. 

 Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i 
alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral. 

Objectius curriculars: 

 Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, 
conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma 
d'utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i 
construcció. 

 Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i 
creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, 
dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la 
seva idoneïtat. 

 Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients. 

 Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en 
l'execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de 
respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de 
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seguretat. 

 Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball 
habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els 
sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d'un problema 
concret o per a la representació i disseny d'objectes o processos 

 Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades 
amb la formació, l'oci, la inserció laboral, l'administració, la salut o el comerç, valorant 
fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura. 

 

Competències bàsiques 

 La competència del tractament de la informació i competència digital. 

 La competència d’aprendre a aprendre. 

 La competència d’autonomia i iniciativa personal. 

 La competència social i ciutadana. 

 

Recursos necessaris 

BSCW (Basic Support for Cooperative Work) 

Aquest programa destinat al treball cooperatiu es pot adquirir gratuïtament de la pàgina web: 

http://bscw.gmd.de/Download.html  

Kit robotòtica Skybot 

El robot Skybot pot funcionar en mode autònom executant el programa grabat en el seu 
microcontrolador o bé telecontrolat des d’un PC. Es tracta d’un robot “obert”, és a dir, tota la 
seva informació està disponible i es concedeixen permisos per al seu estudi, modificació i 
distribució. Es pot programar amb SDCC, compilador de llenguatge C lliure i multiplataforma 
Linux/Windows/Mac. 

 

Imatge. Kit robot Skybot 

http://bscw.gmd.de/Download.html
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Imatge. Robot Skybot 

Per més informació sobre el kit: 

http://www.iearobotics.com/wiki/index.php?title=Skybot 

Programari Kit robòtica Skybot 
 
http://www.iearobotics.com/talleres/generico-v14/sesion-3/windows/inst-windows.html 

 

Formació d’equips virtuals 

L’aula (30 alumnes) es dividirà en 6 equips de 5 membres cadascun. 

1. L’alumnat participarà en un debat asíncron de 2-4 dies a l’espai compartit “Debat inicial” 
del BSCW. Tema: La Robòtica. 

2. Cada alumne haurà de fer una presentació personal a l’espai compartit “Presentacions 
personals” del BSCW. 

3. L’alumnat portarà a terme la formació d’equips guiant-se amb les presentacions dels 
companys/es a l’espai compartit “Fase de formació d’equip” del BSCW. 

4. La proposta d’equip s’enviarà per correu electrònic al professor/a, el/la qual donarà o no 
el seu vist-i-plau a la sol.licitud/proposta. 

5. El professor/a crearà un espai compartit per cada equip “Equip X” en el BSCW. Aquest 
espai estarà destinat al treball de cada equip. 

 

Proposta de treball 

REGLAMENT INTERN D’EQUIP: 

El professor/a donarà a conèixer el Reglament Intern d’Equip. Aquest reglament, a més de 
regular el funcionament dels equips, estableix la repartició dels següents rols: 
COORDINADOR/A, SECRETARI/A, SUPORT TÈCNIC (2) i PORTAVEU DE L’EQUIP. 

Caldrà explicar quines seran les funcions de cada rol.  

http://www.iearobotics.com/wiki/index.php?title=Skybot
http://www.iearobotics.com/talleres/generico-v14/sesion-3/windows/inst-windows.html
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Cal tenir en compte que els rols són rotatius i que cada membre de l’equip ha d’assumir tots els 
rols. 

Es definiran diferents objectiu/s d’equip i diferents objectiu/s comu/ns a assolir per tots els 
equips de l’aula 

OBJECTIUS D’EQUIP: 

Cada equip, a més de construir una unitat del robot (estructura mecànica, sensors i proves), 
haurà d’assolir el seu propi objectiu (caldrà que el nivell de dificultat de cadascun dels objectius 
sigui similar): 

 Objectiu Equip 1: Programar el robot per tal que es posi en marxa a l’accionar el 
polsador. 

 Objectiu Equip 2: Programar el robot per tal que segueixi una línia negra. 

 Objectiu Equip 3: Programar el robot per tal que augmenti/disminueixi la seva velocitat 
en funció de la llum que rebi. 

 Objectiu Equip 4: Programar el robot per tal que s’aturi si troba algun obstacle en el seu 
camí. 

 Objectiu Equip 5: Programar el robot per tal que giri 180º després d’haver transcorregut 
2 segons després d’aturar-se. 

 Objectiu Equip 6: Programar el robot per tal que s’aturi (estant en marxa) a l’accionar el 
pulsador. 

OBJECTIU COMÚ: 

 Programar el robot pert tal que executi totes les accions establertes per a cadascun 
dels equips. 

 Programar el robot per tal que el led de la SkyPic parpadegi sempre que el robot estigui 
en moviment. 

 

Temporització i planificació de les tasques 

Per a aquest Projecte de programació d’un robot mòbil s’estableix la següent temporització o 
planificació de les tasques, la qual haurà de ser comunicada a l’aula: 

S Dins del centre (2h/s) Fora del centre (3h/s) 

Aula ordinària Aula Taller 

1 

 

Proposta de treball 

Formació d’equips 

 Formació d’equips 

2 

 

Definició objectiu/s 

de cada equip 

Reglament intern 

d’equip 

Criteris d’avaluació 

 Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

 

3 

 

Reunió d’equip 

Classe acadèmica 

 Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 
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4 

 

 Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

5 

 

 Reunió entre equips 

Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

6 

 

 Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

7 

 

 Reunió entre equips 

Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

8 

 

Exercici de mínims  Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

9  Reunió entre equips 

Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

10  Reunió entre equips 

Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

11  Reunió entre equips 

Reunió d’equip 

Classe pràctica 

Reunió d’equip (virtual 

o presencial) 

12 

 

Prova final 

ACTIVITAT FINAL 

  

 
Taula. Temporització i planificació  

 

S’estableix la obligatorietat de realitzar, com a mínim, 5 reunions d’equip virtuals. 

L’ACTIVITAT FINAL consistirà en la redacció d’una memòria (per equip) que constarà de: 

 Una portada amb el títol del projecte, nom i cognoms dels autors/s, equip, el curs i la 
data. 

 Un índex, el qual ha de ser ordenat i clar. 

 La descripció del projecte: ha d’incloure com s’ha fet, en quines condicions i quina 
solució s’ha adoptat. 

 La programació de la funcionalitat requerida a l’equip. 
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Avaluació 

Aprenentatge del tema o 
continguts 

30% Exercici/s de mínims 5% 

Prova Final 25% 

Treball cooperatiu 40% Objectiu/s comu/ns 25% 

Objectiu/s d’equip 15% 

Treball individual 30% Informe de funcionament de grup + 
seguiment esdeveniments BSCW 

15% 

Coavaluació 15% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 

 
Taula. Avaluació  

 

L’INFORME DE FUNCIONAMENT DE GRUP inclourà: 

 Una portada amb el títol del projecte, nom i cognoms dels autors/s, equip, el curs i la 
data. 

 Còpia de les actes de les reunions d’equip redactades pel Secretari. 

 Còpia de les reunions d’equip virtuals realitzades. 

Finalment, cada alumne/a haurà d’enviar un correu electrònic al professor/a amb l’assumpte: 
COAVALUACIÓ. En aquest mail haurà d’avaluar la tasca desenvolupada pels seus 
companys/es dins de l’equip.  
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4.4 EXEMPLE D’APLICACIÓ. Projecte de programació d’un robot mòbil. 
Guia per a l’alumnat 

 

Introducció 

L’Skybot és un robot mòbil que es desplaça mitjançant dues rodes motrius i que està dotat de 
sensors per a reaccionar davant d’estímuls del medi. Està pensat per a aquells que volen 
iniciar-se en el món de la robòtica i els microcontroladors. A diferència d’altres, l’Skybot NO és 
una joguina. La seva electrònica és la mateixa emprada en robots més avançats, tant 
comercials com de recerca. Per aquest motiu, a partir d’aquest robot és molt fàcil desenvolupar-
ne altres de més complexos. 

En aquest projecte aprendràs a construir i programar el robot Skybot. 

No ho faràs de manera individual. Per a aconseguir-ho hauràs de treballar en equip i, a la 
vegada, hauràs de cooperar amb la resta d’equips de l’aula per a assolir els objectius amb èxit. 

 

Característiques del robot: 

 Estructura mecànica amb peces de metraquilat.  

 Motors: servos Futaba 3003 trucados para girar 360 grados. 

 Targeta SKY293 per a controlar 2 motors, 4 sensors d’infrarojos del tipus CNY70, fins a 

6 bumbpers i un relé.  

 Targeta SKYPIC per a la programació del robot..  

 Alimentació: entre 4.5 - 6 volts. S’utilizan 4 piles AA. Opcionalment es pot utilizar una 
alimentació separada per als motors, compresa entre 4-12 voltios.  

 Robot obert. Estan disponibles els esquemess de l’estructura i electrónica, i es permet 
la seva còpia i modificació. 

Trobareu tota la informació del robot Skybot a la pàgina web: 

http://www.iearobotics.com/proyectos/skybot/skybot.html 

 

Material 

Kit de robòtica Skybot: 

  

Imatges. El robot Skybot 

http://www.iearobotics.com/proyectos/sky293/sky293.html
http://www.iearobotics.com/proyectos/skypic/skypic.html
http://www.iearobotics.com/proyectos/skybot/skybot.html
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 Targeta de potència Sky293. 

 Targeta de control SkyPic. 

 Cable sèrie per a la programació. 

 Portapiles, sensors i cables varis. 

 Cargols 

 Xassís. 

 Rodes i motors. 

Programari: 

La targeta SkyPic porta incorporat un microprocessador PIC. Hi ha moltes aplicacions per a la 
programació dels PIC. En el nostre cas, hem escollit programari lliure que podras trobar en la 
següent pàgina web: 

http://www.iearobotics.com/talleres/generico-v14/sesion-3/windows/inst-windows.html 

Descarrega i instal.la tot el programari en el teu PC seguint les instruccions que s’hi indiquen. 

 

Formació d’equips virtuals 

Abans de començar la feina, però, cal que t’apuntis a un equip (hi haurà 6 equips de 5 
membres cadascun). Per a fer-ho segueix el següent procediment: 

1) Participa a l’espai compartit “Debat inicial” del BSCW i comenta la teva experiència en 
en robòtica. 

2) A l’espai compartit “Presentacions Personals” del BSCW penja-hi una presentació 
personal teva. En aquesta presentació és important que hi consti: la disponibilitat de 
temps fora de l’horari lectiu, l’horari de disponibilitat per a possibles trobades virtuals, la 
població de residència, l’experiència en nTIC: videoconferència, xat, fòrums de 
discussió (programes amb els quals estàs familiaritzat). i tota aquella informació que 
consideris important de cara a la resta de companys. 

3) Participa a l’espai compartit “Fase de formació d’equip” del BSCW per tal de formar 
equip. 

4) Un cop el teu equip hagi assolit 5 membres, envieu per correu electrònic la proposta 
d’equip al professor/a. 

Si la proposta d’equip és acceptada, el professor/a crearà un espai compartit per als membres 
del teu equip “Espai X” del BSCW. 

Aquest espai l’utilitzareu per a emmagatzemar tota la informació relativa al teu equip: calendari 
i planificació, documents de treball, actes de les reunions que feu, etc. D’aquesta manera 
podreu portar un control del vostre dia a dia. 

 

Proposta de treball 

Llegeix atentament el Reglament Intern d’Equip proporcionat pel professor/a. Aquest reglament, 
a més de regular el funcionament dels equips, estableix la repartició dels següents rols: 
COORDINADOR/A, SECRETARI/A, SUPORT TÈCNIC (2) i PORTAVEU DE L’EQUIP. Llegeix 
les funcions de cadascun dels diferents rols. 

Coordina’t amb la resta de membres de l’equip per tal d’assignar-vos els diferents rols. Utilitza 
el BSCW per a fer-ho. Has de tenir en compte que tots els membres de l’equip heu d’assumir 

http://www.iearobotics.com/talleres/generico-v14/sesion-3/windows/inst-windows.html
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tots els rols. Per tant, caldrà que definiu una rotació de rols. 

A continuació, ja podem començar a treballar amb el robot Skybot. 

En primer lloc, construiu la vostra unitat del robot Skybot (estructura mecànica, sensors i 
proves). Seguiu les instruccions indicades en la següent pàgina web: 

http://www.iearobotics.com/talleres/generico-v14/ 

Un cop tingueu el robot Skybot enllestit, programeu la funcionalitat indicada per al vostre equip 
(el professor/a us la indicarà en el BSCW). Per a fer-ho, guieu-vos mitjançant les instruccions 
indicades en la següent pàgina web: 

http://www.iearobotics.com/talleres/uca-2005/sesion-3/index.html 

Per a portar a terme els vostres objectius d’equip haureu de seguir la temporització i 
planificació de tasques indicades pel professor/a. A més de realitzar reunions d’equip 
presencials, haureu de realitzar un mínim de 5 reunions d’equip virtuals fora de l’horari lectiu. 

Per a realitzar reunions d’equip virtuals podeu utilitzar l’aplicació síncrona JMonitor del BSCW. 
Alternativament, s’autoritza l’ús d’altres eines xat que tinguin més funcionalitats. També es 
permet l’ús de qualsevol eina de videoconferència. 

Respecteu en tot moment les regles de funcionament establertes en el Reglament Intern 
d’Equip. 

A més de programar el vostre robot Skybot d’equip amb la funcionalitat demanda caldrà que 
tots els equips coopereu per a aconseguir que un únic robot Skybot assoleixi totes les 
funcionalitats demanades a cadascun dels equips i que el led de la SkyPic del qual parpadegi 
sempre que el robot estigui en moviment. 

En aquest sentit, és molt important un correcte traspàs d’informació en les reunions entre 
equips. 

 

Temporització i planificació de les tasques 

La durada prevista del Projecte de programació d’un robot mòbil és de 12 setmanes. 

Durant el transcurs de les setmanes es preveuen: 

 Reunions d’equip (poden ser presencials o virtuals fora de l’horari lectiu, amb un mínim 
de 5 reunions). 

 Reunions entre equips. En aquestes reunions hi assistiran els portaveus d’equip. 

 Classes acadèmiques i pràctiques. Serviran per a treballar els continguts de robòtica i 
per resoldre dubtes i orientar-vos durant el projecte. 

Finalment, també es portarà a terme: 

 Exercici de mínims. Es realitzarà de manera individual i servirà per a conèixer 
l’assoliment individual dels continguts. Serà avaluada. 

 Prova final. Aquesta prova es realitzarà de manera individual i servirà per a conèixer 
l’assoliment individual dels continguts. Serà avaluada. 

 L’ACTIVITAT FINAL consistirà en la redacció d’una memòria (per equip) que serà 
avaluada i constarà de: 

o Una portada amb el títol del projecte, nom i cognoms dels autors/s, equip, el 
curs i la data. 

http://www.iearobotics.com/talleres/generico-v14/
http://www.iearobotics.com/talleres/uca-2005/sesion-3/index.html
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o Un índex, el qual ha de ser ordenat i clar. 

o La descripció del projecte: ha d’incloure com s’ha fet, en quines condicions i 
quina solució s’ha adoptat. 

o La programació de la funcionalitat requerida a l’equip. 

 

Avaluació 

L’avaluació del Projecte de programació d’un robot mòbil seguirà la següent ponderació: 

Aprenentatge del tema o 
continguts 

30% Exercici/s de mínims 5% 

Prova Final 25% 

Treball cooperatiu 40% Objectiu/s comu/ns 25% 

Objectiu/s d’equip 15% 

Treball individual 30% Informe de funcionament de grup + 
seguiment esdeveniments BSCW 

15% 

Coavaluació 15% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 

 
Taula. Avaluació  

 

L’INFORME DE FUNCIONAMENT DE GRUP inclourà: 

 Una portada amb el títol del projecte, nom i cognoms dels autors/s, equip, el curs i la 
data. 

 Còpia de les actes de les reunions d’equip redactades pel Secretari. 

 Còpia de les reunions d’equip virtuals. 

A més, també es realitzarà una valoració de la vostra participació en el BSCW (seguiment 
esdeveniments BSCW). 

Finalment, cada alumne/a haurà d’enviar un correu electrònic al professor/a amb l’assumpte: 
COAVALUACIÓ. En aquest mail haurà d’avaluar la tasca desenvolupada pels seus 
companys/es dins de l’equip.  
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5. RESULTATS ESPERATS I CONCLUSIONS 

Tal i com hem vist, l’objectiu d’aquest TFM és potenciar el treball cooperatiu i l’ús de les noves 
tecnologies. 

Ara bé, què s’espera exactament? 

La resposta a aquesta pregunta la trobem en la següent taula en la qual es resumeixen les 
principals característiques de la situació de partida i de la situació desitjada: 

Situació de partida Situació desitjada 

Equips heterogenis segons capacitats Equips heterogenis segons capacitats 

Lliure gestió i funcionament intern de 
l’equip 

Gestió i funcionament intern de l’equip regulat 
mitjançant el Reglament Intern d’Equip 

Estil individualista dels membres de 
l’equip 

Estil cooperatiu dels membres de l’equip 
mitjançant la repartició de rols (nova estructura 
cooperativa) 

Idèntic/s objectiu/s per a tots els equips Cada equip té els seu/s objectiu/s d’equip 

No hi ha objectiu/s comuns Objectiu/s comu/ns a assolir mitjançant el/s 
objectiu/s de cada equip 

Poc estil cooperatiu, entent l’aula com 
una globalitat 

Es fomenta més l’estil cooperatiu, entenent 
l’aula com una globalitat 

Es fomenta l’estil competitiu entre equips 

Eines EVAs (Moodle) enfocades a la 
interacció professorat/alumnat 

Eina BSCW enfocada a la interacció entre 
l’alumnat 

Poca planficació de les tasques Tasques planificades (espai de calendari i 
planificació del BSCW) 

Espais de discussió físics Espais de discussió virtuals (JMonitor, altres 
eines xat, videoconferència) 

Documentació dispersa Documentació controlada a l’àrea de fitxers 
(BSCW) 

Poca coordinació entre els membres d’un 
equip 

Facilitat de coordinació entre els membres 
d’un equip 

Poc control del treball realitzat per cada 
membre de l’equip 

Control d’esdeveniments del BSCW (creació, 
modificació i lectura d’objectes) 

Desplegament Projecte eduCAT 1x1 
aturat per motius econòmics i pedagògics 

Ús d’eines CSCW gratuïtes 

Mal ús de les nTIC entre els joves: 
només per comunicar-se entre amics i oci 
(correu electrònic, xats, xarxes socials, 
etc.) 

Ús de les nTIC en el procés 
d’ensenyament/aprenentatge 

 
Taula resum situació de partida i situació desitjada 
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En primer lloc, malgrat que sempre és desitjable que el criteri de formació d’equips emprat sigui 
la heterogeneïtat segons capacitats, en la proposta de formació virtual d’equips plantejada no hi 
queda garantit. Caldrà que el professorat estigui atent i segueixi de manera propera la fase de 
formació d’equips virtuals i introdueixi els canvis de membres que hi consideri oportuns. 

En la situació de partida vèiem que la gestió i el funcionament intern de l’equip quedava en 
mans dels propis membres de l’equip. En la situació desitjada aquesta situació es corregeix 
mitjançant un Reglament Intern d’Equip el qual, a més de regular-ne la gestió i el funcionament, 
defineix diferents rols a assignar als membres de l’equip en qüestió. Aquests rols corresponen 
a diferents tasques pròpies d’una organització en equip. Amb aquesta nova estructura 
cooperativa es pretén potenciar la interacció entre l’alumnat, la interdependència positiva, la 
responsabilitat individual i les habilitats socials.  

Com a innovació, la situació desitjada estableix objectiu/s d’equip i, a la vegada, objectiu/s 
comu/ns a assolir per a tots els equips. Aquest fet és molt rellevant ja que, d’aquesta manera, 
es pretén potenciar el treball cooperatiu a tota l’aula. Per altra banda, també contribueix a 
disminuir l’estil competitiu entre equips. És a dir, els equips ja no competeixen entre sí sinó que 
necessàriament cooperen per a assolir el/s objectiu/s comu/ns. 

Els entorns virtuals d’aprenentatge (EVAs) eren una eina molt utilitzada ja en la situació de 
partida. Val a dir, però, que aquesta eina està especialment enfocada a la interacció 
professorat/alumnat mitjançant les anomenades aules virtuals. 

Per altra banda, malgrat que el Projecte eduCAT 1x1 també ha suposat un salt qualitatiu en l’ús 
de les nTIC en el procés d’ensenyament/aprenentatge, cal tenir en compte que no s’ha 
potenciat l’ús de cap eina enfocada a la interacció entre el propi alumnat. A més, cal tenir 
present que aquest projecte ha quedat aturat, pendent d’estudiar la seva viabilitat econòmica i 
pedagògica. 

Donades, doncs, aquestes circumstàncies, la situació desitjada proposa l’ús de l’eina BSCW. 
Aquesta eina, dissenyada per a ser utilitzada en el treball cooperatiu, potencia la interacció 
entre el propi alumnat. Els principals avantatges que aporta respecte a la situació de partida 
són: 

 Planificació de tasques. En la situació de partida no es disposava de cap mitjà per a 
portar un control de les tasques planificades dins de l’equip. Mitjançant l’ús del calendari i 
planificació de tasques del BSCW els equips disposen d’un suport per a poder portar-ne 
un control. 

 Nous espais de discussió. En la situació desitjada es creen nous espais de discussió: els 
espais virtuals. L’eina BSCW disposa d’una aplicació síncrona (el JMonitor) per a poder 
realitzar reunions virtuals. Alternativament, es poden utilitzar altres eines xat o de 
videoconferència. Tal i com hem vist, en la situació de partida referent a l’ús de les nTIC 
els joves utilitzen aquestes en la seva vida quotidiana com a mitjà de comunicació i de 
relació amb les seves amistats. Amb la seva incorporació en el procés 
d’ensenyament/aprenentatge es pretén potenciar-ne un millor ús. 

 Control de documentació. En la situació de partida no es disposava de cap mitjà per a 
emmegatzemar i compartir la documentació, trobant-se aquesta dispera entre els 
diferents membres de l’equip. Mitjançant l’àrea de fitxers del BSCW la documentació es 
troba localitzada i accessible en tot moment (ordenada en carpetes). A més, permet 
inclús l’edició i escriptura compartida de documents. 

 Coordinació entre els membres d’un equip. La coordinació entre els membres de l’equip 
és més fàcil mitjançant l’ús de les nTIC ja que ofereixen diferents tipus de mitjans de 
comunicació: correu electrònic, xat, videoconferènca, etc. En la situació de partida les 
reunions d’equip eren principalment presencials. En la situació desitjada les reunions 
poden ser virtuals, amb els conseqüents avantatges que aquest fet comporta (no calen 
desplaçaments, queda constància documental del desenvolupament de les reunions, 
etc.). 
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 Control del treball realitzat pels diferents membres d’un equip. La funcionalitat de control 
d’esdeveniments del BSCW permet portar un control del treball realitzat pels diferents 
membres d’un equip. En la situació de partida aquest fet era més dificultós. 

A més d’aquestes avantatges, no podem oblidar que l’eina BSCW és gratuïta. En aquest sentit, 
i donat el context de crisi econòmica actual, pot resultar un recurs molt útil per a potenciar l’ús 
de les nTIC en el procés d’ensenyament/aprenentatge de l’alumnat.  

Per altra banda, la seva implementació al centre requerirà un esforç addicional per part del 
professorat: 

 Caldrà adquirir l’eina BSCW. 

 Caldrà instal.lar-la al centre. 

 Caldrà gestionar-la: definir usuaris i perfils, crear espais, etc. 

 Caldrà controlar i gestionar un volum més elevat d’informació: calendari i planificació de 
tasques dels equips, seguiment dels esdeveniments sobre els objectes de cada equip, 
etc. 

Finalment, però, per a concloure aquest TFM podem destacar que la combinació de les nTIC 
amb la metodologia del treball cooperatiu obre un ampli ventall de possibilitats en el procés 
d’ensenyament/aprenentatge de l’alumnat, incorporant millores evidents tal i com hem pogut 
veure.  

A més, aproxima als nois i noies de l’ESO a situacions semblants en les que es trobaran en un 
futur proper en el món laboral on, a més de saber cooperar i relacionar-se amb companys de 
feina, hauran de tenir un ampli domini de les noves tecnologies de la informació i comunicació. 

Per a portar-ho a terme a l’aula només cal voluntat, esforç i fer anar la imaginació. 
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