
Annex 1: Material per l’Alumnat 

 

Requisits de la memòria 

1. Grup 

La memòria s’ha de realitzar obligatòriament amb la mateixa parella amb qui s’ha creat el bloc. 

2. Extensió Màxima 

La memòria ha de tenir una llargada màxima de 1000 paraules i no contenir més de 15 captures de pantalla. 

3. Contingut mínim 

Com a mínim, la memòria ha de contenir els apartats següents: 

- Què és un bloc? 

o Informació sobre els blocs en general a partir de la informació que es donarà a classe i/o recursos 

externs. 

- El nostre bloc. 

o Sobre el vostre bloc. En quin tema està enfocat? Per què? Com s’hi accedeix? Etc.  

- Configuració del bloc. 

o Informació sobre què es pot fer i sobre les seves mancances. Quina configuració li doneu al vostre 

bloc i per què? 

- Disseny del bloc. 

o Possibilitats de disseny. Què podem fer i què és impossible? Fer referència a les plantilles més 

bàsiques i justificar perquè escollim una plantilla dinàmica. Justificar també l’elecció de colors i 

tipografia per concordar amb el tema del bloc. 

- Valoració personal 

o Amb un màxim de 150 paraules, intenteu reflexionar sobre els blocs. No cal contestar totes 

aquestes preguntes, però potser us són útils: Què penseu d’aquesta eina? Heu fet servir blocs fins 

ara, ja sigui escrivint-los o llegint-los? Creieu que ho fareu algun dia? Considereu que els blocs poden 

tenir futur? Què creieu que els pot potenciar o fer caure? Hi ha discrepàncies entre els membres del 

grup? Quines? Etc. 

4. Presentació 

La presentació de la memòria ha de ser formal. Es valorarà l’ordre, la coherència, les faltes ortogràfiques (passeu el 

corrector abans d’enviar, si us plau!), les imatges i el seu tractament, la incorporació de referències externes, etc.  

  



Report requirements 

1. Group 

This assignment must be done in groups of two people. If you work already with somebody, keep the company. If not, 

find a classmate. 

2. Maximum length 

The maximum length is 1500 words and 15 screenshots. 

3. Minimum content 

At least, this report has to contain the following sections: 

- What is a blog? 

o What is a blog? Why would you create a blog? What is Blogger? Are there any more blogging 

platforms? Etc. 

- Our blog 

o What is the topic of our blog? Why did we choose it? How can somebody see the blog? Etc. 

- Configuration 

o What can you do and what can’t you do? How did you configure your blog? Why? Etc. 

- Design 

o What can you do and what is impossible? What is a simple template? And a dynamic template? Why 

did you choose the dynamic one? Why did you choose your background, the colours or the font? 

- Personal opinion 

o Think about blogs: What do you think about this tool? Had you used any blog before (either actively 

or passively)? Do you think you will do it someday? What is your opinion about their future? Will they 

soon disappear? Do you think the same or do you disagree? Etc. You don’t need to answer all these 

questions. The maximum length is 150 words. 

4. Presentation 

The report must be written in a formal style. Order, coherence, spelling, images and its treatment, incorporation of 

external references… will be evaluated.  

 

 

  



Requisits del bloc 

1. Grup 

Aquest treball s’ha de realitzar obligatòriament en parella. Els que ja treballeu normalment en parella, seguiu amb la 
mateixa. Els altres, busqueu-vos la vostra. 

2. Tema 

El tema ha d’estar definit, constar al títol i també a l’adreça URL i hauria de ser del vostre interès o utilitat. Per exemple: 

- El vostre viatge a Euskadi, on ja podeu incorporar al ruta, els llocs on anireu... 

- Novetats tecnològiques, on comenteu noticies (Facebook ha comprat Whatsapp, quines novetats ha donat The 

Mobile World Congress 2014? Etc.) 
- Temes personals (p.e. un diari personal, que serà públic!) 

 

3. Contingut 

Ha de contenir tots els elements imprescindibles d’un bloc: títol, descripció, missatge de benvinguda, altres entrades, 
informació sobre els autors, etc. 

4. Pàgines 

Ha de tenir, almenys, dues pàgines. Una és la general (anomenada Home, tot i que pots canviar-li el nom) i l’altra pot 
ser un formulari de contacte, una descripció de qui són els autors del bloc, etc. 

5. Configuració 

Ha d’estar configurat perquè hi tinguin accés, com a mínim: 

- Dos administradors (els dos membres del grup de treball) 

- Dos autors independents (els dos professors: eduard.subirana@gmail.com i manzanoherminio@gmail.com)  
 

6. Disseny 

Tot i que es veuran diferents tipus de plantilla, n’escollirem una de dinàmica. A més, li haurem de canviar alguns 

paràmetres. L’elecció dels nous paràmetres és lliure però es valorarà la idoneïtat de l’elecció: Per exemple, si escriviu 
sobre política internacional, no ho feu amb Comic Sans i no hi poseu una imatge d’un jugador de futbol de fons. El mínim 
de paràmetres a personalitzar són: 

- El fons del bloc 
- La font del títol del bloc 

- El color de la cinta amb la data de cada entrada 
 

7. Gadgets 

Ha de contenir, almenys, cinc gadgets a la barra lateral. No tots són aptes per plantilles dinàmiques. Hauràs de buscar 

bé. Es valorarà la idoneïtat de l’elecció: Per exemple, pel mateix bloc sobre política internacional, no hi fiqueu un gadget 
que ensenyi diferents gatets cada dia. Sí que pot servir, aquest gadget, si feu el vostre bloc sobre gatets...  

8. Entrades 

Ha de tenir, almenys, tres entrades. Una ja serà l’entrada de presentació. Les altres dues han de tractar del tema que 

està enfocat el vostre bloc i aquestes han de ser originals (no s’hi val a fer copiar i enganxar!). Els dos usuaris 
administradors han d’haver escrit almenys una entrada cada un. 

  



Blog requirements 

1. Group 

This assignment must be done in groups of two people. If you already work with somebody, keep the company. If not, 

find a classmate. 

2. Topic 

The topic must be well defined. Obviously, the title and the blog’s URL must have a connection with the topic. The topic 

should be one of your interests, hobbies or something useful to you. Find some examples below: 

- Your trip to the Basque Country. You would be able to post your plan, the best attractions, your expectations, 

some photos… 

- News on technology. You would be able to comment recent news (the acquisition of Whatsapp by Facebook 

for a fortune, new devices presented at the Mobile World Congress, etc.) 

- Personal issues (your personal diary could be an option, but don’t forget it will be placed in the public domain!) 
 

3. Content 

It must contain all the essential elements of a blog: title, description, welcoming message, other posts, author’s 

information, etc. 

4. Pages 

At the very least, it must have two pages: a general page, called Home (you can change the name if you want), and 

another page, which could be a description of the blog, a self-portrait, a contact form, etc. 

5. Configuration 

The blog must be configured to allow, at least, four writers, with different privileges: 

- Two administrators (the two of you) 

- Two independent authors (eduard.subirana@gmail.com and manzanoherminio@gmail.com) 
 

6. Design 

Even though we’ll see different templates, we are going to choose a dynamic one. Moreover, we’ll have to customise it, 

changing some of its parameters. You choose the new ones, but the election must make sense. For example, if your blog 

is about international politics, don’t use Comic Sans as a font and don’t use a football player’s photo as a background! 

The minimum of parameters you need to change are: 

- The background 

- The title’s font 

- The data ribbon’s colour 
 

7. Gadgets 

This blog must contain, at least, five different gadgets. Be careful, since not all of them are suitable for dynamic 

templates! You need to choose wisely, as the suitability of the gadgets (considering the topic of the blog) will be 

evaluated. Following the same example about international politics, don’t use a gadget that shows pictures of cute kittens! 

If your blog is about cats, then do it if you like. 

8. Posts 

It must have, at least, three posts. One of them will be the welcoming one. The other two must have something to do 

with the subject of the blog and they must be originals (do not copy and paste!). The administrators should write, at least, 

one post each.
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Presentació 10 

La presentació és molt dolenta. 
No té portada, els títols no estan 

marcats, no està ben organitzat, 
hi ha faltes greus d’ortografia... 

La presentació és dolenta. Té 
errades ortogràfiques, un format 

poc seriós, li manca la portada, 
és difícil de seguir... 

La presentació és suficient. Tot 
i detectar-se alguns errors 

(ortogràfics, de coherència, de 
format, d’estructura) en general 
està bé. 

La presentació és bona. L’estil 
és seriós, hi ha els apartats que 

es demanen i no es detecten 
faltes. 

La presentació és excel·lent. 
Està organitzat coherentment, 
l’estil és l’adequat, no es 

detecten faltes d’ortografia i hi 
ha extres com referències 
externes... 

Contingut 15 

Hi falta molt contingut, el que hi 

ha és superflu, hi ha un excés 
de captures de pantalla pel poc 
redactat que hi ha... 

Hi falta contingut, no 

s’expliquen les captures de 
pantalla, algunes explicacions 
són errònies... 

Hi ha tot el contingut que hi ha 
d’haver, excepte potser algun 

detall. S’introdueixen les 
captures de pantalla i aquestes 
són òptimes, ni masses ni 

massa poques. 

Hi ha tot el contingut que hi ha 

d’haver. La incorporació de 
captures de pantalla és 
adequada i es fa referència a 

totes elles. 

Hi ha tot el contingut i aquest 
està brillantment descrit. Es 

nota que s’han consultat fonts 
alternatives i hi ha aportacions 
de qualitat, sobretot en la 

descripció de mancances de la 
plataforma Blogger. 

Valoració 

personal 
5 No hi ha valoració personal. 

La valoració no és personal, 

simplement es posen coses que 
s’han comentat a classe. 

La valoració és personal, però 

senzilla. 

La valoració és personal crítica i 

interessant. 

La valoració és personal, crítica, 

interessant, contrastada i aporta 
alternatives 
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Presentació 10 

La presentació del bloc és molt 
dolenta. Hi manquen moltes 
coses, no té un tema clar, no hi 

ha fons, la plantilla no és 
l’adequada.... 

La presentació del bloc és 
insuficient. Té la plantilla 
adequada, però no s’ha retocat, 

hi falten pàgines... 

Hi ha gairebé tot el que hi ha 
d’haver. La plantilla és la 
correcta, però l’estil potser no és 

adequat, no és fàcil de trobar el 
que busques... 

Hi ha tot el que hi ha d’haver. La 
plantilla és la correcta i hi ha tots 
els mínims que es demanen ben 

fets i amb un estil adequat. 

Hi ha tot el que hi ha d’haver, 
ben fet, i amb alguns extres. 

Contingut 10 

El contingut no té cap sentit, és 
inadequat o gairebé buit. El poc 
que hi ha no és ni original. No es 

presenten els autors... 

El contingut no és suficient. 
Potser les entrades no s’ajusten 
al tema, no són originals... 

El contingut és suficient. Està 
relacionat sempre amb el tema 
del bloc però no té massa 

interès. 

El contingut és bo. Està 

relacionat amb el tema del bloc 
i és original. Pot ser interessant 
o estar complementat per altres 

mitjans (enllaços, imatges, 
vídeos) 

El contingut és excel·lent. Està 

relacionat amb el tema, l’ordre 
de les entrades és coherent, 
són interessants i contenen 

material extern com vídeos o 
imatges ben referenciades. 

Configuració 10 

No està ben configurat. No hi ha 

tots els gadgets que hi ha 
d’haver, ni les pàgines... No hi 
ha els dos administradors i dos 

autors que s’exigeix...  

Hi manquen gadgets, els que hi 

ha no funcionen o no tenen 
sentit de ser-hi, no es pot 
comprovar que hi hagi autors 

externs i administradors...  

Hi ha els gadgets mínims, tot i 

que segurament no són els més 
escaients. Els autors i 
administradors consten a algun 

lloc de la pàgina. 

Hi ha dos administradors ben 
presentats, dos autors externs, 
cinc o sis gadgets adients... 

Hi ha els administradors ben 

presentats i més de dos autors 
externs. Hi ha entrades de 
tothom excepte dels professors 

i hi ha més de sis gadgets 
adients. 

SUBJECTIVA (10%) 

El comportament a classe ha 
estat molt dolent. Ha molestat a 
la classe en general, no ha 

seguit les explicacions, no ha 
respectat al professor... 

El comportament a classe ha 
estat dolent. Ha molestat als 
companys propers i no ha seguit 

les explicacions ni aprofitat el 
temps de manera eficient. 

El comportament ha estat 
discret. Tot i no molestar massa, 
no ha aprofitar el temps ni les 

explicacions com ho hauria 
d’haver fet. 

El comportament ha estat bo 
però passiu. No ha molestat a 

ningú i ha aprofitat el temps i les 
explicacions. 

El comportament ha estat 
excel·lent. No ha molestat a 
ningú, ha aprofitat el temps i les 

explicacions i, a més, ha fet 
intervencions encertades i ha 
ajudat als seus companys 

EXAMEN (30%) 
La qualificació de l’examen serà l’extreta del qüestionari que es passarà el mateix dia de l’examen d’informàtica: Hi haurà 10 preguntes amb 4 possibles respostes 

cadascuna. D’aquestes respostes, només una és correcta i atorga 1 punt. Si es contesta però és incorrecta, resta 0,33 punts. 
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Presentation 10 

The presentation is very bad. It 
does not have a front page, the 
titles are not clear enough, there 

is no organization, there are big 
spelling mistakes, etc. 

The presentation is bad. It has 
spelling mistakes, some parts 
are missing, it is difficult to 

follow, the format is not formal 
enough, etc. 

The presentation is good 
enough. Few mistakes are 

found (spelling, organization, 
format, coherence, etc.). 

The presentation is good. The 
style is formal and there is 

everything it should be. No 
spelling mistakes are found. 

The presentation is excellent. It 
is well organized, the style is 
formal, no mistakes are found 

and there are even some extras, 
like external references. 

Content 15 

Most of the content is missing. 
Whatever is not missing is 

superfluous, there are too many 
screenshots but not enough 
words, etc. 

There is some content missing. 

The screenshots are not 
explained, some of the 
explanations are wrong, etc. 

The blog contains almost 
everything stated as a 
requirement, except maybe for 

some details.  The screenshots 
are explained and there is a 
right number of them: not too 

many, but enough. 

The blog contains everything 
stated as a requirement. The 

content is well explained and 
there is a right number of 
screenshots, all of them well 

introduced. 

The blog contains everything 
stated as a requirement and the 
content is perfectly explained. It 

seems that external references 
have been consulted and there 
are high quality details (for 

example, about Blogger’s 
limitations). 

Personal 

Opinion 
5 It’s copied from someone else. 

The opinion doesn’t seem 

personal. It’s just what we said 
in class. 

The opinion is personal, but too 

simple. 

The opinion is personal and 

quite complex. 

The opinion is personal, 

complex, interesting and critical.  
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Presentation 10 

The blog’s presentation is very 
bad. There are a lot of things 
missing, it does not have a clear 

topic, there is no background, 
the template is inappropriate  
etc. 

The blog’s presentation is not 
good enough. It has a decent 

template, but it has not been 
customized, there are pages 
missing, etc.  

The blog contains almost 
everything stated as a 
requirement. The template is 

dynamic as requested, but the 
style should be improved. The 
organization is not easily 

understood, etc. 

The blog contains everything 
stated as a requirement and the 

template is dynamic. There are 
all the minimums well done and 
with a nice style. 

There is everything it should, It 

is perfectly done and it includes 
some extras. 

Content 10 

The content has no sense, it is 

offensive, inadequate, copied or 
empty. The authors and the blog 
are not introduced. 

The content is insufficient. The 

posts may be copied, non-
related to the topic of the blog, 
etc. 

The content is good enough, but 
nothing else. It may be related 

to the topic of the blog, but it is 
not interesting at all and there 
may be information missing. 

The content is good. It is related 
to the topic of the blog, original 

and interesting. Some posts 
include audiovisual content 
(video, images, etc.). 

The content is excellent. It is 
related to the topic, the order is 

coherent, all the posts are 
interesting and there is original 
and well referenced audiovisual 

content. 

Configuration 10 

The configuration is bad. There 
are not enough gadgets or they 

do not work properly. There are 
pages missing, there are not 
two authors and two 

administrators, etc. 

The configuration is not good 
enough. There are gadgets 

missing or they do not make 
sense in a blog like that. It is not 
possible to check who the 

authors or administrators of the 
blog are, etc. 

There are the minimum gadgets 
but they may not be the most 

suitable ones. There are two 
authors and two administrators 
but they are not introduced in a 

specific page. 

There are two authors and two 
administrators. All of them are 

well introduced in a specific 
page and both of the 
administrators have posted. 

There are five or six appropriate 
gadgets. 

There are two administrators. 
Both of them have written at 

least one post and they are well 
introduced in a specific page. 
There are more than six suitable 

gadgets and there are more 
than two authors. 

BEHAVIOUR (10%) 

The behaviour has been very 
bad. The student has disturbed 
the teacher and the rest of the 

class and he or she hasn’t taken 
advantage of his or her time. 

The behaviour has been bad. 
The student has been disturbing 
his or her close classmates and 

has not taken advantage of his 
or her time.  

The behaviour has been 
discreet. The student has not 
disturbed anyone, but he or she 

has not taken advantage of his 
or her time well enough.  

The behaviour has been good. 
The student has not disturbed 

anyone and has taken 
advantage of his or her time. 

The behaviour has been 
excellent. The student has not 
disturbed anyone, has taken 

advantage of his or her time and 
has taken part actively in the 
class making it better. 

EXAM (30%) 
The exam will be a multiple-choice test. It will take place on Thursday 13th of March for groups 41 and 43 and on Friday 14th of March for group 42. It will be just after the 
Computer Science’s exam. It will contain 10 questions with 4 possible answers each. There is only one correct answer and it w ill give +1 point. If the ticked answer is 
wrong, it will give -0.25 points. 



 

Annex 2: Qüestionari Inicial  
(Transcripció d’un formulari en línia) 

Dades Personals 

Aquest qüestionari no és anònim. Les respostes d'aquest qüestionari i les d'un segon que s'omplirà al final de la 
Unitat Didàctica serviran per extreure conclusions de l'experiment que hem plantejat. Les respostes que aquí 
doneu no tindran, evidentment, cap impacte amb la vostra avaluació. 

Nom: 

Primer Cognom: 

Segon Cognom: 

Grup:  41  42  43 

Parella:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Visió Global 

En aquest apartat es demana la teva opinió sobre temes genèrics de la nostra societat. 

Indica el teu posicionament respecte les afirmacions següents. 
Considerant que 0 significa que hi estàs totalment en desacord i 10 totalment d'acord 

Afirmació Puntuació 

El domini de l'anglès és imprescindible per ocupar qualsevol lloc de responsabilitat a 
l'Administració (Presidents, alcaldes, consellers, ministres...) 

 

El domini de l'anglès és imprescindible per progressar professionalment dins qualsevol àmbit 
del sector privat 

 

L'aprenentatge d'una llengua és més difícil com més gran és qui l'aprèn  

El sistema públic d'ensenyament hauria de garantir que, al final de l'ESO, tothom tingués un 
nivell avançat d'anglès 

 

Per aconseguir aquest nivell, és suficient amb una assignatura concreta de tres hores 
setmanals 

 

 

Visió personal 
En aquest apartat es demana l'opinió personal sobre la teva relació amb l'anglès. 

Tens amics, familiars o coneguts amb qui hagis de parlar sempre en anglès? 

 Sí  

 No 

En cas afirmatiu, comenta breument quina relació hi tens i amb quina freqüència us comuniqueu. 

 

 

Almenys una vegada a la setmana... 

Marca les afirmacions que siguin certes 

 Escolto música en anglès 

 Busco la lletra de cançons en anglès 

 Miro sèries o pel·lícules en versió original 

 Llegeixo llibres en anglès 

 Utilitzo l'anglès per informar-me a Internet 

 Parlo en anglès fora de clase 

 Cap de les anteriors 
 

 



 

Assisteixes o has assistit a classes extraescolars d'anglès? 

 Sí 

 No 

Quants anys hi has assistit? 

No contestis aquesta pregunta si no has assistit almenys un any a classes extraescolars 

 Un o dos anys 

 Tres o quatre anys 

 Cinc o sis anys 

 Més de sis anys 
 

Indica el grau de satisfacció amb el teu progrés gràcies a aquestes classes extraescolars del 0 al 10 on 0 
significa molt insatisfet i 10 significa molt satisfet? 

No contestis aquesta pregunta si no has assistit almenys un any a classes extraescolars. 

 

Quina és la teva qualificació, normalment, de l'assignatura d'Anglès? 

 Insuficient 

 Suficient 

 Bé 

 Notable 

 Excel·lent 

 
Indica el teu grau de satisfacció general amb l'assignatura d'Anglès del teu institut, del 0 al 10 on 0 significa 
molt insatisfet i 10 significa molt satisfet? 

Considera tots els nivells que hagis cursat des de 1r d'ESO 

 

Indica el teu grau de satisfacció amb el teu nivell d'anglès, del 0 al 10 on 0 significa molt insatisfet i 10 

significa molt satisfet? 

 

 

Visió futura 
Si el nostre objectiu és millorar el nivell d'anglès de la societat catalana, què podem fer? En aquest apartat et 

demanarem la opinió sobre aquest misteri. 

Indica el nivell d'efectivitat que poden tenir les següents habilitats per millorar el nivell d'anglès dels 

estudiants 

Considerant que 0 no té cap efectivitat i 10 té una efectivitat màxima. 

Afirmació Puntuació 

Oferir recursos en línia per facilitar l'estudi autònom de l'alumne/a  

Incrementar les hores setmanals de l'assignatura d'Anglès  

Incorporar material en anglès a altres assignatures  

Promoure sortides o viatges a països de parla anglesa durant el curs  

Impartir classes parcialment en anglès  

Impartir classes totalment en anglès  



 

Annex 3: Qüestionari Final  
(Transcripció d’un formulari en línia) 

Dades Personals 

Aquest qüestionari no és anònim. Les respostes d'aquest qüestionari i les d'un segon que s'omplirà al final de la 
Unitat Didàctica serviran per extreure conclusions de l'experiment que hem plantejat. Les respostes que aquí 
doneu no tindran, evidentment, cap impacte amb la vostra avaluació. 

Nom: 

Primer Cognom: 

Segon Cognom: 

Grup:   41  42  43 

Parella:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Visió Global 

En aquest apartat es demana la teva opinió sobre temes genèrics de la nostra societat. 

Indica el teu posicionament respecte les afirmacions següents.  
Considerant que 0 = totalment en desacord i 10 = totalment d'acord 

Afirmació Puntuació 

El domini de l'anglès és imprescindible per ocupar qualsevol lloc de responsabilitat a 
l'Administració (Presidents, alcaldes, consellers, ministres...) 

 

El domini de l'anglès és imprescindible per progressar professionalment dins qualsevol àmbit 
del sector privat 

 

L'aprenentatge d'una llengua és més difícil com més gran és qui l'aprèn  

El sistema públic d'ensenyament hauria de garantir que, al final de l'ESO, tothom tingués un 
nivell avançat d'anglès 

 

Per aconseguir aquest nivell, és suficient amb una assignatura concreta de tres hores 
setmanals 

 

 

Visió futura 

Si el nostre objectiu és millorar el nivell d'anglès de la societat catalana, què podem fer? En aquest apartat et 

demanarem la opinió sobre aquest misteri. 

Indica el nivell d'efectivitat que poden tenir les següents habilitats per millorar el nivell d'anglès dels 

estudiants 

Considerant que 0 no té cap efectivitat i 10 té una efectivitat màxima. 

Afirmació Puntuació 

Oferir recursos en línia per facilitar l'estudi autònom de l'alumne/a  

Incrementar les hores setmanals de l'assignatura d'Anglès  

Incorporar material en anglès a altres assignatures  

Promoure sortides o viatges a països de parla anglesa durant el curs  

Impartir classes parcialment en anglès  

Impartir classes totalment en anglès  

 

Sobre l’experiència 

Seguidament hauràs d’expressar la teva opinió personal sobre com ha anat la metodologia que hem seguit aquests 

últims dies. 

Quantes paraules has après, en anglès, durant totes les sessions on hem treballat els blocs? 



 

 

Indica quin nivell d’efectivitat ha tingut aquesta metodologia per reforçar la teva confiança amb l’anglès 

Considerant que 0 no té cap efectivitat i 10 té una efectivitat màxima. 

 

Com ha afectat al teu aprenentatge dels continguts de la matèria d’informàtica haver-los treballat en 

anglès? 

Considerant que 0 significa que ha influenciat molt positivament i 10 que ho ha fet molt negativament. 

 

Indica en quin grau creus que aquesta experiència s’hauria de repetir en altres ocasions.  

Considerant que 0 significa que mai s’hauria de tornar a repetir i que 10 significa que s’hauria de repetir sovint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Annex 4: L’examen 

Alumne/a Nom  Cognoms  

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resposta           
 

1) Quina és la major diferència entre la web 1.0 i la 

2.0? 

a. La web 2.0 té una vista dinàmica. 

b. La web 1.0 deixa als usuaris crear el seu 

propi contingut. 

c. La web 2.0 prepara el contingut segon el 

perfil de l’usuari. 

d. La web 2.0 promou la participació dels 

usuaris per crear el contingut. 

 

2) Podem encara trobar web 1.0 a Internet? 

a. No, van ser totes convertides a web 2.0 

pocs anys enrere. 

b. Sí, les web 2.0 encara no han arribat a 

Internet. 

c. Sí, n’hi ha moltes a Internet. 

d. No, van ser totes eliminades al 2004. 

 

3) Quines de les següents són plataformes per crear 

blocs? 

a. Wordreference, Tumblr, Fotolog and 

Blogger. 

b. Fotolog, Twitter, Google Drive and 

WordPress. 

c. WordPress, Tumblr, Fotolog and Blogger. 

d. Instagram, Facebook, Tuenti and 

Couchsurfing. 

 

4) Quina resposta és el millor exemple de 

microblogging? 

a. Wikipedia. 

b. Blogger. 

c. Twitter. 

d. Facebook. 

 

5) Què necessites per començar un bloc a Blogger? 

a. Un compte de Google. 

b. Una adreça de correu electrònic. 

c. No necessites res. 

d. Un perfil complet de Google+. 

 

 

6) Parlant concretament de Blogger: quina 

d’aquestes afirmacions és falsa? 

a. Pots afegir autors, llegidors i 

administradors a “Settings”. 

b. Per afegir un admin, només necessites el 

seu nom i la seva acceptació. 

c. Un autor només pot escriure i editar 

posts. Un admin pots canviar la plantilla, 

el disseny... 

d. Pots fer visible el teu bloc només pels 

seus autors. 

 

7) Per canviar el disseny del bloc, a quin parell de 

seccions faràs clic? 

a. Post and Layout. 

b. Settings and Pages. 

c. Template and Settings. 

d. Layout and Template. 

 

8) Si vols donar una informació sempre visible al 

teu bloc, hauràs d’escriure: 

a. Una entrada. 

b. Una pàgina. 

c. Un comentari. 

d. Cap de les anteriors. 

 

9) Per què hem necessitat seleccionar una 

plantilla dinàmica? 

a. Perquè són més ràpides de carregar. 

b. Perquè són més atractives visualment. 

c. Perquè et deixa afegir més gadgets. 

d. Perquè amb una plantilla dinàmica pots 

canviar el fons. 

 

10) Pots afegir un vídeo de YouTube al teu bloc? 

a. No, però pots donar l’enllaç per anar a 

youtube.com 

b. Sí, però necessites primer baixar-te’l i 

tornar-lo a pujar. 

c. Sí, però la plataforma només et deixarà 

incorporar vídeos sense copyright. 

d. Sí, fàcilment. 

 



 

Student Name  Surnames  

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answer           
 

 

1) What is the biggest difference between 

web 1.0 and web 2.0? 

a) Web 2.0 has got a dynamic view. 

b) Web 1.0 lets users create their own 

content. 

c) Web 2.0 prepares its content 

according to the user’s profile. 

d) Web 2.0 promotes user’s participation 

in order to create its content. 

 

2) Can we still find web 1.0 on the Internet? 

a) No, they were all converted to web 2.0 

a few years ago. 

b) Yes, web 2.0 is not on the Internet by 

now. 

c) Yes, there are still plenty of web 1.0 on 

the Internet. 

d) No, they were removed in 2004. 

 

3) Which of the following platforms are 

blogging platforms? 

a) Wordreference, Tumblr, Fotolog and 

Blogger. 

b) Fotolog, Twitter, Google Drive and 

WordPress. 

c) WordPress, Tumblr, Fotolog and 

Blogger. 

d) Instagram, Facebook, Tuenti and 

Couchsurfing. 

 

4) Which of the followings is the best 

example of microblogging? 

a) Wikipedia. 

b) Blogger. 

c) Twitter. 

d) Facebook. 

 

5) What do you need to start a blog on 

Blogger? 

a) A google account. 

b) An email address. 

c) Nothing. 

d) A full profile in Google+. 

 

 

 

6) Choose the false sentence about Blogger: 

a) In “Settings” you can add authors, 

readers and admins to your blog. 

b) In order to add an admin, you just 

need his or her name and his or her 

approval. 

c) An author can just write and edit post. 

An admin can change the layout, the 

template… 

d) You can set your blog open just for its 

authors. 

 

7) In order to change the design of the blog, 

you need to go to the following sections: 

a) Post and Layout. 

b) Comments and Pages. 

c) Template and Settings. 

d) Layout and Template. 

 

8) If I want to give some information always 

visible on my blog, I should write: 

a) A post. 

b) A page. 

c) A comment. 

d) None of the above. 

 

9) Why did we need to choose a dynamic 

template? 

a) Because it is much faster to load. 

b) Because it is visually more attractive.  

c) Because it lets you add more gadgets. 

d) Because you can change the 

background. 

 

10) Can you add a video from YouTube on a 

post? 

a) No, but you can post the link to 

youtube.com. 

b) Yes, but you need to download the 

video and upload it to Blogger. 

c) Yes, but the platform just lets you add 

a video without copyright. 

d) Yes, easily. 

 


