
                 Material elaborat pel projecte Aprendre a Aprendre 

 

PAUTA DE PENSAMENT PER L’ELABORACIÓ DEL SITE  

Us presentem una pauta de pensament per l’elaboració del SITE que recull 
l’objectiu de procés, això és, del procés d’elaboració del SITE.  

Paral·lelament a la creació i desenvolupament del SITE, es tracta que dediqueu un 
temps a respondre les preguntes que acompanyen aquest procés i ho plasmeu per 
escrit.  

Finalment, se us demanarà un text reflexiu on plasmeu el vostre procés 
d’aprenentatge. 

S’espera que cada grup ompli la pauta de pensament en relació als tres conceptes 
triats per a desenvolupar en el site. 

 

Aspectes tècnics:  

- Les respostes a aquesta pauta de pensament, seran una part del menú del SITE.  

- Caldrà que copieu els apartats de la pauta (Abans, durant i després) i cada 
pregunta.  

- I, a mesura que aneu fent el SITE, aneu responent les preguntes, és un procés 
paral·lel.  

 

Objectius d’aquesta part del SITE:  

- Afavorir la comprensió dels diferents continguts i la construcció de coneixements. 

- Promoure els processos de presa de decisions i l'autonomia a l'hora de demostrar 
allò que s'ha après. 

- Incloure l'autoavaluació com element fonamental del procés d'ensenyament-
aprenentatge, amb la intenció última que desenvolupem eines útils que ens permetin 
actuar com professionals reflexius i crítics.  

 

El seguiment d’aquesta part del SITE serà objecte de treball a les tutories i el 
professor anirà fent un seguiment on-line de les respostes SITE. 
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ABANS de començar a elaborar el SITE - PLANIFICACIÓ EN L’ELABORACIÓ 
DEL SITE 

1. Tenim clara la tasca que hem de realitzar? En què consisteix?  

2. Tema: quins conceptes ens agradaria introduir? tenim en ment? amb quins 
ens quedem? Per què hem triat aquests?  

3. Quins objectius ens marquem respecte a:  

a. Grup (funcionament, regulació, comunicació…) 

b. Tasca 

 Com ens organitzarem, a nivell de grup? 

5. Quines fonts d’informació consultarem? Cercarem d’altres fonts?  

 

DURANT l’elaboració del SITE - EXECUCIÓ  

Respecte a cada entrada o apartat del site, al llarg del treball, intenteu respondre les 
següents preguntes:  

1. Per què fem aquesta entrada? Quin sentit té? Què ens aporta i li aporta al 
mestre?  

2. Ho estem dient amb les “nostres paraules” i/o estem fent una còpia literal?  

3. Quins aspectes han causat més controvèrsia/discussió dins el grup? 

4. Hem comprés globalment el contingut? tenim dubtes? 

 

DESPRÉS de l’elaboració del SITE - AUTOAVALUACIÓ  

1. Hem fet una lectura comprensiva i atenta del site? Hem modificat alguns 
aspectes? Quins i per què?  

2. Hem acomplert els nostres objectius inicials? (respecte a grup i a tasca) 

 

PER CONCLOURE – TEXT FINAL 

Per concloure aquest apartat del SITE, us demanem una síntesi reflexiva dels 
continguts treballats al site així com també dels continguts i activitats de classe, on 
quedi palès allò après i es relacioni amb les experiències personals en tant que 
aprenents o professors. Es tracta d’una reflexió personal de grup i no d’un resum, 
que doni resposta a les següents preguntes: 

 Què sabíeu inicialment i què heu après gràcies als continguts treballats al site 
així com també als continguts i activitats de classe? 

 Com ho podeu relacionar amb la vostra experiència personal com aprenents 
i/o professors? 

 Quin sentit creieu que tindrà això en la vostra tasca professional? 

La cloenda del text serà una reflexió sobre els següents aspectes de funcionament 
grupal:  

 Quins aspectes volem comentar respecte el treball en equip?  

 Com ho hem fet i per què ho hem fet així? 

 Què hem fet especialment bé?  

 Què podem fer millor? i què canviaríem per la propera vegada?   


