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Pràctica Weblog. 
Tasca: L’alumnat disenyarà un weblog. 

Temàtica:  

 Weblog sobre TIC i educació.  

 

OBJECTIUS: 

- Crear un weblog personal en un espai públic (blogger). 

- Compartir amb la resta del grup la reflexió sobre el contingut de l'assignatura. 

 

CONTINGUTS: 

- Concepte de weblog. 

- Reflexió sobre el paper de les TIC i els mijans de comunicació a la societat i a 

l'escola. 

- Manteniment d'un weblog. 

- Intervindre en un weblog. 

 

RECURSOS: 

- Siti web on es publicarà el weblog: http://www.blogger.com/start  

 

 

 

FASES DEL TREBALL: 

1. Informar-se de què és un weblog.  
Veure manual del curs. 
 
2. Navegar per conèixer alguns dels blogs que s'hi publiquen, 

comprovar-ne l'ús que se'n fa, l'estil del llenguatge, els elements 
que s'hi adjunten, etc. 

 
A. http://ntaeua.blogspot.com  
Weblog sobre NTAE-UA (weblog de la Profa. Rosabel Roig Vila per a aquesta 
assisnatura). 
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B. http://www.ecuaderno.com/ 
Weblog de José Luis Orihuela, un dels primers autors de weblogs en Espanya. 
 
C. http://bibliopoemes.blogspot.com/  
Blog de Poesia Infantil i Juvenil: Poemes infantils, embarbussaments, 
endevinalles, cançons infantils, llibres i editorials de poesia infantil i juvenil, 
activitats sobre poesia infantil i juvenil a l'aula i a la família, webs de poesia 
infantil, poetes infantils, etc. Està  realitzat per la Biblioteca Municipal de 
Cocentaina. 
 
D. http://animacionalaectura.blogspot.com/  
Weblog de Mariela Ferrada de la Universidad Tecnológica Metropolitana 
(Santiago, Chile) sobre animació a la lectura. 
 
  
 
3. Crear un weblog personal en Blogger 

(http://www.blogger.com/start). 
Al entrar en el web, en la portada s’indica “cree un blog en tan sólo 3 pasos: 
crear una cuenta, asignar un nombre a su blog y elegir una plantilla  para 
hacerlo”. Seguirem, doncs, les fases indicades.  
 
4. Fer diverses entrades en el weblog durant el curs. 
El professorat indicarà quines entrades cal fer i quan en les pràctiques 

posteriors a aquesta. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

El blog es valorarà en la mesura en que contemple o no els següents aspectes: 

- Relació amb el temari de l’assignatura. 
- Correcció en l'expressió i en l’ortografia. 
- Interès dels continguts exposats. 
- Existència d'enllaços a pàgines web. 
- Capacitat reflexiva mostrada en les intervencions. 


