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Treball d’assignatura: Weblog. 
Tasca: L’alumnat disenyarà i mantindrà un Weblog personal. 

 

TEMÀTICA:  

- Triar un dels temes del manual de l’assignatura. Pot ser un dels temes 

vistos a classe o un que aparega al llibre però no vist a classe. 

Notes:  

- De manera excepcional es podrà triar un altre tema a consensuar amb 

el/la professor/a. 

- El weblog és individual. 

- Aquest weblog no té res a veure amb el que hauràs fet a les classes 

pràctiques a l’aula de informàtica. Aqueix era pràctica de classe i ara 

estem parlant que un/a alumne/a tria el fer un weblog com a treball 

d’assignatura. 

 

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. 

FASES DEL TREBALL 

1. CREACIÓ DEL WEBLOG. 

Per a crear el Weblog, recorda seguir les fases que vam seguir en la pràctica de 
classe sobre Weblog: dissenyaràs el weblog en Blogger. 
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2. ENTRADES DEL WEBLOG. 

A partir de la segona setmana de classe fins que s’avalue aquest treball a final 
de curs ha d’haver entrades al weblog tenint en compte: 

Freqüència: hi haurà almenys dos entrades cada setmana. 

Classificació de les entrades: fixa’t en blogger que quan fas una entrada pots 
clasificar-la. Hauràs de fixar una classificació a més de la predeterminada que 
apareix per dates. 

Contingut de les entrades: a partir de la temàtica triada caldrà que hi haja: 

1. Resums i reflexions sobre alguns dels continguts del tema. 
2. Comentaris de almenys 5 webs relacionades amb el tema indicant títol 

de la web, adreça, breu descripció i comentari personal.  
3. Presentació d'alguna experiència escolar relacionada amb la temàtica 

triada (caldrà buscar-la en alguna revista impresa o web).  
4. Resum i comentari d’un article aparegut a una de les següents revistes 

(les pots trobar a la Biblioteca de la Facultat d’Educació): Cuadernos de 
Pedagogía, Guix o Aula de innovación educativa  relacionat amb el tema. 
Caldrà indicar: títol de la revista, número, data de publicació, títol de 
l’article, autor/s, pàgines, breu resum i comentari personal. 

5. Resum i comentari d’un article aparegut a la revista electrònica Pixel-Bit 
(http://www.sav.us.es/pixelbit/). Caldrà indicar: títol de la revista, 
número, data de publicació, títol de l’article, autor/s, pàgines, breu 
resum i comentari personal. 

6. Citació i comentari de almenys una notícia d'actualitat educativa 
relacionada amb les TIC. Pots consultar els mitjans de comunicació 
digital que apareixen en http://www.ua.es/va/informacion/index.html   
Caldrà indicar: títol del periòdic, data de publicació, títol de l’article, 
autor/s, breu resum i comentari personal. 

7. Comentari d’algun vídeo relacionat amb el tema indicant l’adreça d’on 
l’has recollit, títol, autor/s, breu descripció i comentari personal. Caldrà 
incloure’l o almenys enllaçar-lo a la web on està. 

8. Reflexions personals del procés i treball fet. 
9. Comentari final d'autoavaluació. 
10. Qualsevol altre anotació que consideres important.  

 
Tipus d’entrades: caldrà que hi haja text, fotografia, video, enllaços a d’altres 
webs. 

3. COMENTARIS AL WEBLOG. 

Has d’aconseguir visitants al teu weblog i establir un debat/diàleg amb ells. 

Els visitants comentaran de manera coherent les nostres entrades, almenys 5 
entrades. 
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L’alumne contestarà eixos comentaris de manera que convide a que el visitant 
torne a contestar i així aparega aquest debat/diàleg indicat.    

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

El weblog es valorarà en la mesura en que contemple tot el que s’ha dit 

anteriorment. Caldrà visitar periòdicament el weblog de l’assignatura 

(http://ntaeua.blogspot.com) per si es publiquen aclaracions, ajudes, etc.  

Et recordem algunes consideracions que haurà de tenir el teu weblog: 

• Relació amb el temari de l’assignatura: cal que totes les entrades 

estiguin relacionades amb els continguts del tema. 

• Diversitat de continguts: el conjunt d’entrades realitzades ha de ser 

variat.  

• Claredat: el redactat de les entrades ha de ser clar, entenedor i 

correcte des del punt de vista ortogràfic i gramatical. 

• Autoria: els textos han de ser estrictament originals. Si es considera 

necessari reproduir fragments d’un text d’una altra persona s’haurà 

de fer entre cometes i caldrà citar la font amb un enllaç directe al text 

complet.  

• Enfocament: es valoraran especialment aquelles entrades que siguen 

creatives en el contingut o en el tractament de la informació o bé que 

estableixquen relacions significatives amb continguts d’altres temes 

de l’assignatura. 

• Interès dels continguts exposats. 

• Capacitat reflexiva mostrada en les intervencions. 

 

Bibliografia 

Mira la pràctica de creació de weblog de classe on apareixen diversos sitis 

web relacionats amb el tema. 

Consulta el weblog de l’assignatura: http://ntaeua.blogspot.com 


