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ANNEXOS 

ANNEX 1. Pautes per a realitzar una bona crítica constructiva 

1. Informa’t sobre el tema si vols que la teva opinió tingui validesa. Escolta amb atenció i 
pregunta qualsevol dubte que puguis tenir. 

2. Abans d’emetre la crítica, pensa en totes les variables que conformen la situació. 
Pensa estratègies que siguin favorables. 

3. Valora a l’altre company. Reconeix el seu esforç i les seves virtuts. Remarca també els 
aspectes positius. 

4. Comenta els errors sense ferir en el temps adequat. 
5. Mostra respecte i apreciació. Cal ser clar a l’hora de transmetre l’opinió per evitar 

possibles interpretacions errònies. És molt important la forma i les paraules que utilitzis. 
6. No et centris només en les errades, si no en les circumstàncies que puguin millorar 

positivament. 
7. Sigues concret, no generalitzis. 
8. Si la millora no depèn directament de la persona, no emetis la crítica. 
9. L’altra persona ha de poder dir el que considera al respecte. 

 

ANNEX 2. Tutorial de creació i edició d’un bloc. 

L’alumnat disposa d’un tutorial per tal de facilitar el seu aprenentatge en la creació del bloc, un 
conjunt d’instruccions clares i bàsiques amb els passos a seguir per a la seva creació i edició: 

1. El primer pas és anar a aquest enllaç d’Internet: http://blogspot.es/ 
 
(És la direcció que correspon al lloc on crearem el nostre bloc) 

 

 

A partir d’aquí, triarem el nom que volem donar al nostre bloc i premerem en la casella 
de Crear. 

 

Figura 1. Pàgina principal de blogspot per a crear un bloc 

http://blogspot.es/
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2. A continuació, apareixerà la següent pantalla en la qual haurem de registrar un correu 
electrònic d’algú dels membres del grup (en cas de no tenir, s’utilitzarà un proporcionat 
pel professor/a), i afegir una contrasenya per a poder accedir al nostre bloc tantes 
vegades com vulguem. 

 

A la mateixa pantalla, i a continuació de les caselles prèvies, tenim la possibilitat de 
treballar amb una plantilla ja dissenyada, o fer un disseny personal, seleccioneu allò 
que us agradi més o animeu-vos a dissenyar-ho vosaltres mateixos. Per últim, premeu 
el botó de Crear. 

 
3. Tot seguit, ens apareixerà una pantalla en què veurem el 

disseny triat sense cap tipus de text o bé, una plantilla en blanc 
que haurem de dissenyar nosaltres. Per tal d’editar el nostre 
bloc o publicar cal que anem a dalt de la pantalla a la dreta a 
on trobareu les opcions Disseny, premeu. Un seguit d’opcions 
apareixeran a la columna de l’esquerra. Entreu en cada una de 
les opcions i exploreu totes les possibilitats que ofereixen 
abans de publicar a l’opció Entrada nueva. 
 

4. Un cop triat el disseny del nostre bloc i hem investigat i explorat 
les diferents opcions, podem començar a publicar amb la opció 
que teniu rectangular en color taronja que hi diu: Entrada 
nueva. 

 

 

 

 

 

Com veieu, s’ha de triar un títol per a cada publicació que es faci, es pot triar la 
grandària i color de lletra, així com el seu estil. A més, existeixen opcions com afegir 
imatges, enllaços, vídeos... que us poden ser molt útils. Quan ja hem acabat amb la 
nostra publicació premem Publicar, i el nostre bloc ja tindrà la nostra primera 
publicació. 

Figura 2. Caselles per a omplir en la creació del bloc 

Figura 3. Opcions per 
editar el bloc 
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ANNEX 3. Fitxa sobre el coneixement d’Itàlia 

Els alumnes han de respondre les següents preguntes per tal de fer una petita valoració sobre 
el coneixement que tenen sobre Itàlia i així fer entre tota la classe una petita introducció sobre 
l’activitat. 

 
- Què en saps d’Itàlia? 
- Saps situar-la geogràficament? 
- Coneixes algun monument, museu o punt d’interès d’aquest país? 
- Sabries citar quatre ciutats que pertanyen a Itàlia? 
- Quines ciutats t’agradaria visitar? Per què? 

 

ANNEX 4. Càrrecs dels membres del grup 

Per tal de potenciar el treball en equip, serà necessari cada membre del grup assoleixi una 
tasca diferent dintre del grup, així cadascú tindrà una responsabilitat individual diferent a més 
de la responsabilitat que han de tenir de forma global amb el seu treball. 

Per exemple, un s’ocuparà de publicar informació de la ruta que es farà, un altre inclourà la 
informació dels museus, hotels i restaurants, altre s’encarregarà d’afegir vídeos relacionats, 
imatges, enllaços a altres pàgines d’interès... 

 

ANNEX 5. Fitxa d’organització de grup 

Es demanarà la següent fitxa a cada grup per tal que hi hagi constància del nom, membres, 
objectius, distribució de tasques establertes de cada equip, així com fonts d’informació i 
recursos que pensen utilitzar. 

- Nom de l’equip: 
- Membres de l’equip: 
- Objectius de l’equip i tasca comuna: 
- Distribució de les tasques i dels rols: 
- Fonts d’informació i recursos: 

 

ANNEX 6. Bloc guanyador  

A continuació està disponible el bloc guanyador  http://viatge4titalia2016.blogspot.fr/ 

Figura 4. Nova entrada al bloc 

http://viatge4titalia2016.blogspot.fr/
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ANNEX 7. Fitxa per entregar diàriament a la professora 

 

- Grup: 
- Dia: 
- Feina desenvolupada per cadascú dels membres del grup: 

 

- Fonts consultades: 
 

- Incidències: 

 

ANNEX 8. Enquesta de satisfacció per a l’alumnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Enquesta de satisfacció per a l’alumnat 
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