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INTRODUCCIÓ 

Aquest article està concebut per a la disseminació del projecte Erasmus+ de l’EOIBD en 
relació a l’ensenyament semipresencial, en el marc del qual Josie Pont i jo vàrem fer el curs 
“Blended Learning” a Bell Teacher Campus, Cambridge, el passat mes de juliol. Aquest curs 
ha resultat ser una introducció a l’ensenyament i l’aprenentatge semipresencial dirigit més 
aviat a principiants. El curs va ser impartit per Pete Sharma, un professor d’anglès acadèmic 
de la universitat de Warwick que ha estat vinculat al camp de l’anglès per a negocis, que ha 
treballat amb l’editorial Macmillan i que ha publicat llibres i articles sobre aprenentatge 
semipresencial i tecnologies aplicades a l’anglès per a negocis en particular. A més, és el 
fundador de Pete Sharma Associates Ltd (http://www.psa.eu.com/), una organització per a 
la formació de professors d’anglès com a llengua estrangera que es centra en l’ús de les 
tecnologies educatives. 

Amb aquestes circumstàncies, no era d’estranyar que es mencionés al curs una sèrie de 
productes que hi ha al mercat en referència amb l’aprenentatge d’anglès amb tecnologia: 
llibres de text amb un component en línia, com Navigate 
(https://elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/navigate), apps de llibres de 
material complementari com el famós llibre de Raymond Murphy English Grammar in Use 
(http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/grammar-vocabulary-and-
pronunciation/english-grammar-use-4th-edition/apps), o plataformes com Macmillan 
English Campus (http://www.macmillanenglishcampus.com/), les de llibres de l’editorial 
Oxford (https://elt.oup.com/feature/global/learnonline/) o Richmond 
(http://www.richmondelt.es/w/digital-teaching/online/learning-platforms/), English360 
(orientada a l’anglès dels negocis, http://www.english360.com/).  Sense dubte, aquests 
productes poden ser de molt interès per al departament d’anglès, però a l’escola s’ofereixen 
cursos semipresencials en altres idiomes, i per això parlo en aquest article de consideracions 
generals sobre l’aprenentatge semipresencial, a més de donar un llistat d’eines web 2.0 que, 
encara que generalment estan escrites en anglès, es poden fer servir en altres idiomes. 

 

DE L’ENSENYAMENT SEMIPRESENCIAL: ASPECTES TRACTATS AL CURS 

La paraula “blended learning” (aprenentatge barrejat) ja va aparèixer als anys 80 (Sharpe et 
al., p. 18) i el seu ús va començar en relació amb el món de l’empresa, entre altres motius, 
com a forma de reduir costos dels cursos de formació per als treballadors (Driscoll, 2002: 1; 
Sharma, 2010: 456). Des de llavors, la paraula va adquirir diferents significats (Driscoll, 2002: 
1): 

 Una barreja de metodologies 

 Una barreja d’aprenentatge presencial amb tecnologia (ex. amb CD-ROMs, vídeos...) 

 Una barreja de tecnologies 

http://www.psa.eu.com/
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/navigate
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/grammar-vocabulary-and-pronunciation/english-grammar-use-4th-edition/apps
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/grammar-vocabulary-and-pronunciation/english-grammar-use-4th-edition/apps
http://www.macmillanenglishcampus.com/
https://elt.oup.com/feature/global/learnonline/
http://www.richmondelt.es/w/digital-teaching/online/learning-platforms/
http://www.english360.com/
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 Una barreja d’aprenentatge presencial amb aprenentatge en línia basat a la Web, 
generalment mitjançant un entorn virtual d’aprenentatge. Aquesta definició és la que 
més s’està fent servir darrerament. 

Per què blended? Pot ser una decisió externa (ex. decisió de les autoritats educatives d’obrir 
cursos semipresencials); pot venir de les necessitats de l’alumnat (ex. falta de temps per 
atendre un curs presencial); pot servir per incloure els avantatges de l’aprenentatge en línia 
a l’aprenentatge presencial (potencia l’autonomia, ofereix la possibilitat d’estudiar on 
l’alumne vol quan l’alumne vol i al seu ritme, posa el món real a l’abast de l’alumne amb 
documents autèntics, facilita l’atenció a la diversitat, es pot donar feedback instantani...) 
 
Per altra banda, hi ha dificultats. En primer lloc, nosaltres ens hem format com a professors 
de classes presencials en un aula. Tota la part en línia ens és nova: de fet, es diu que estem 
davant el més gran salt qualitatiu en las comunicacions des de la invenció de la impremta. 
No només no se’ns requerien les competències digitals que requereix la societat del segle 
XXI: els codis de comunicació presencial i en línia són diferents (comunicació no lingüística a 
l’aula, protocols de “netiquette” i moderació en línia...) A més, “en línia” té un significat 
diferent ara que, per exemple, fa 15 anys: amb el desenvolupament de la tecnologia mòbil, 
l’alumne pot aprendre a qualsevol lloc, no només a qualsevol moment, i també amb 
tecnologies que es basen al lloc on es troba (apps amb GPS, codis QR...): allò que es diu 
“realitat augmentada”. De tot això se n’ha d’extreure el valor pedagògic: la tecnologia com a 
eina per assolir els nostres objectius a l’aula (física o virtual) i no com a fi en si mateixa. Un 
gran repte que tenim a l’hora de dissenyar un curs blended és com integrar la part en línia 
amb la part presencials: que sigui un tot integrat en comptes d’un poti-poti sense unitat, i 
que la part en línia es vegi com a important per al curs en comptes d’opcional. 
 
Hi ha diferents models d’aprenentatge “blended”: 

 la “doble via” (“dual track”): els alumnes reben las lliçons a classe i tenen accés al 
material digital, que poden utilitzar quan vulguin. 

 la “classe invertida” (“flipped classroom”): la presentació dels continguts es fa en línia 
i la pràctica es fa a classe. Pel que em sembla, la diferència entre una classe invertida 
i donar pdfs de material existent o referències a un llibre per que els alumnes els 
mirin a casa seva (que és una cosa que es fa als cursos semipresencials a l’EOI) és que 
a la classe invertida hi ha la veu del professor, que fa una presentació dels continguts 
a través d’eines com el vídeo o el podcast , i la fa dirigida als seus alumnes concrets 
en comptes d’un “alumne de llengües” genèric (aquí també hi rau la diferència entre 
un vídeo de un professor que fa classe invertida i un vídeo del “Follow Me” o 
qualsevol dels que acompanyen un llibre de text de llengües). Algunes eines que se 
solen fer servir per a aules invertides són aplicacions de captura de pantalla en vídeo 
com Camtasia (programa de pagament) o Jing o Educreations (eines en línia 
gratuïtes), o programes de gravació de so com Audacity (gratuït) per fer podcasts. 
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Sigui com sigui, hi ha diversos factors a tenir en compte perquè funcioni un aprenentatge 
blended:  

 Com d’apropiat és cada component (presencial o en línia) per allò que es pretén fer 
durant el procés d’aprenentatge: el desenvolupament de la expressió oral es deixaria 
per a la classe presencial i la part gramatical per a la part en línia, per exemple. 
 

 La integració dels elements 
presencial i en línia, com hem dit: 
que hi hagi un vincle bidireccional 
de tots dos aspectes, amb uns 
objectius clars per als dos elements i 
un reciclatge continuat. 
 

 L’actitud per la part del professor: el 
coneixement i les capacitats són 
només la ponta de l’iceberg. 
 

 Per últim, però no per això menys important: la formació, tant del professor com de 
l’alumne. 

Per implementar un curs “blended” hem de determinar: 

 Per què fer un curs “blended”: al nostre context, està la raó de donar cabuda a 
alumnes que estan massa ocupats i no disposen de temps per fer un curs presencial. 
 

 El disseny del curs: quina és la part dominant (presencial o en línia); quin percentatge 
per a cada part; què va a cada part (ex. dubtes de gramàtica, al “fòrum de dubtes” 
per enregistrar en línia les preguntes i les respostes, no necessàriament del 
professor, com a futura referència pels alumnes; pràctica oral de gramàtica, a l’aula); 
com es complementen les dues parts; quant temps per a cadascuna; quina 
plataforma es fa servir; qui està implicat al disseny dels cursos (si és un tema de 
departament, si el professor s’encarrega de la part tecnològica del curs, ex. arreglar 
enllaços que no funcionen, o si la part tecnològica la porta una persona diferent...); 
els rols de professors i alumnes; el nivell d’autonomia que s’espera dels alumnes... 
 

 Formació, tant per als professors com per als alumnes. 
 

 Avaluació: què funciona i què no, nivells d’assoliment, accions de millora... 

De cadascú dels components, presencial i en línia, quant n’hem de posar a la barreja? Diu 
Alwena Lamping: “There is of course no single perfect blend – the concept is grounded on 
the notion of flexibility” (Lamping, 2004: 7), i a això hi afegeix Claire Whittaker: “and must 
surely be context dependent” (Tomlinson i Whittaker, 2013: 20). Aquests autors mostren 
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casos d’implementació d’aprenentatge semipresencial on la barreja va ser diferent a 
cadascú, i no necessàriament 50% presencial 50% en línia. El cas més semblant al nostre 
eren classes d’anglès d’A1 a C2 per a adults en una Volkshochschule a Munich; varen fer 
servir l’entorn virtual Macmillan English Campus, amb material ja fet per treballar en línia en 
comptes de fer que els professors preparin materials per a un Moodle del curs (entre 
d’altres raons, per no complicar-se amb els temes del control de qualitat, els drets d’autor i 
la remuneració dels professors si fan els materials ells mateixos). La barreja consistia en 70% 
presencial i 30% en línia, encara que també feien servir el Macmillan English Campus a la 
classe presencial, tant a l’aula com al laboratori, a la modalitat “integrada” del curs; també hi 
havia la modalitat de deixar la part en línia per a treball complementari. (Astrid Krake, 
“Lessons in blended learning: Implementing an online learning platform in the adult 
education section”. Tomlinson i Whittaker, 2013: 213-219). 

 

MATERIALS: DE PUBLICACIONS I PROPIS 

Al curs també es va parlar de materials. Els llibres de text ja tenen materials, en CD-ROM, en 
línia o en forma de app per a mòbil, que també es poden fer servir si ens serveixen per als 
nostres objectius; l’avantatge obvi n’és que ja ve tot fet i el professor no es converteix en 
elaborador de materials en línia. En anglès hi ha fins i tot entorns virtuals d’aprenentatge, 
que ens poden resultar molt interessants però per altra banda són de pagament i segueixen 
l’agenda de les editorials: els ja esmentats Macmillan English Campus 
(http://www.macmillanenglishcampus.com/), el de les editorials Oxford 
(https://elt.oup.com/feature/global/learnonline/) i Richmond 
(http://www.richmondelt.es/w/digital-teaching/online/learning-platforms/), o English360 
(http://www.english360.com/). Aquestes plataformes també contenen tests (de diagnòstic i 
de progrés) ja fets, o si ho preferim, permeten crear-ne de personalitzats; la correcció és 
automàtica i els resultats queden enregistrats en el full de seguiment de la plataforma. 

Tot i així, ens podem veure amb la necessitat de fer materials si volem adaptar-los a la 
nostra circumstància o si ensenyem idiomes amb menys oferta al mercat. En aquest punt, es 
va fer una enumeració de materials que podem fer en línia (allò que ens imaginem: 
veritable-fals, elecció múltiple, omplir buits, associar, categoritzar...) i per a què ens 
serveixen (categories per a gramàtica en contrast o registres, buits per a esbrinar la paraula 
a partir del context, associar per a col·locacions... també allò que ens imaginem). Aquí entra 
el “fet diferencial” dels materials en línia, del que ja érem conscients quan vàrem fer els 
materials d’EOICampus a l’Escola: el feedback. El feedback pot ser tan simple com “correcte 
/ incorrecte” o tan complex com una explicació del perquè l’ítem és correcte o incorrecte, 
com vàrem fer amb EOICampus. Altres aspectes a considerar apart del feedback són: 

 quan fem exercicis d’omplir buits especialment, pot haver-hi moltes respostes 
correctes: s’han de preveure les possibles solucions.  

http://www.macmillanenglishcampus.com/
https://elt.oup.com/feature/global/learnonline/
http://www.richmondelt.es/w/digital-teaching/online/learning-platforms/
http://www.english360.com/
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 si les àrees objecte de l’exercici són clares (ex. quin és un temps passat, “faig” o 
“feia”?) o difoses (ex. quina és la diferència entre “he fet” i “vaig fer”?)1 

Com a eina per fer materials, es va mencionar el famosíssim programa Hot Potatoes 
(https://hotpot.uvic.ca/), però els que hem fet servir Moodle a l’EOI sabem que hi ha eines 
com ara el mòdul “Qüestionari” per elaborar materials; Moodle també pot integrar 
materials fets amb Hot Potatoes. Els resultats dels exercicis de Moodle i dels de Hot 
Potatoes queden enregistrats automàticament en el “llibre de qualificacions” de Moodle. 

 

EINES WEB 2.0 PER A L’APRENENTATGE SEMIPRESENCIAL 

A continuació tenim un llistat d’eines i aplicacions que s’han introduït al curs, tant per la part 
del professor com per la de les companyes. El món de les apps és immens, se’n creen 
moltíssimes i evoluciona molt ràpidament: apps que eren gratuïtes ahir (Glogster, per fer 
cartells virtuals multimèdia, o Mailvu, per enviar vídeos per e-mail), o avui (Tagxedo, per fer 
núvols de paraules amb formes) poden ser “premium” (eufemisme per “de pagament”) avui 
o demà. Les apps que hi ha al llistat, ara per ara, o són gratuïtes o tenen versió gratuïta.  El 
llistat complet d’apps (algunes dels quals no varen aparèixer al curs) és a 
http://www.psa.eu.com/moodle/course/view.php?id=3.  

Crear i compartir: més enllà de Hot Potatoes. 

 Mentimeter, https://www.mentimeter.com/. En principi, és una eina de votar, però 
es pot fer servir per fer preguntes sobre llengua, estadístiques sobre costums dels 
alumnes, avaluació d’activitats… (Tutorial a 
http://media.leidenuniv.nl/legacy/mentimeter-handleiding-fgw.pdf)  

 Socrative, http://www.socrative.com/. Per crear preguntes (obertes, veritable-fals, 
elecció múltiple) que se poden respondre i veure’n els resultats en temps reial; 
també genera informes de cada estudiant. Hi ha una app per a professors i una altra 
per a estudiants. (Tutorials a http://www.socrative.com/resources.php).  

 Quizlet, https://quizlet.com/. Per crear targetes (flashcards) amb les quals es generen 
diferents tipus d’exercicis, tests i jocs. Admet so. (Tutorial a 
https://www.youtube.com/watch?v=5JmO4tfY5HM)  

 Triptico, https://www.tripticoplus.com/.  Una suite d’apps per crear una varietat de 
materials interactius (associacions, posar en ordre, jocs…) La versió de prova dura 30 
dies, transcorreguts els cuals s’ha de triar la versió de pagament si volem totes les 
prestacions; la versió gratuïta és limitada. (Tutorials a 
https://www.tripticoplus.com/tutorials/)  

                                                      

1
 No es va mencionar al curs, però els exercicis d’elecció múltiple són molt difícils d’elaborar, considerant que 

s’han de fer distractors “creïbles” i que l’activitat consisteix en triar la resposta a una pregunta (que es pot 
elaborar com a pregunta o com a frase), i no en un llistat de tres o quatre ítems de “veritable-fals”. 

https://hotpot.uvic.ca/
http://www.psa.eu.com/moodle/course/view.php?id=3
https://www.mentimeter.com/
http://media.leidenuniv.nl/legacy/mentimeter-handleiding-fgw.pdf
http://www.socrative.com/
http://www.socrative.com/resources.php
https://quizlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5JmO4tfY5HM
https://www.tripticoplus.com/
https://www.tripticoplus.com/tutorials/


 

 

 

7 

Av. Drassanes, 14  08001 Barcelona  Tel. 93 324 93 30 Fax. 93 324 93 51  www.eoibd.cat 

 EDpuzzle, https://edpuzzle.com/.  Permet escriure preguntes en diversos punts d’un 
vídeo, i escurçar els vídeos.  (També permet introduir àudio i comprovar el que fan 
els alumnes, com es veu a http://blog.princippia.com/2013/11/edpuzzle-explica-con-
un-video-y-evalua.html)  

 Popplet, http://www.popplet.com/. Un “organitzador d’idees multimèdia” que 
permet fer pluges d’idees, mapes conceptuals, línies de temps, arbres i similars. 
També permet fer-ne de col·laboratius. (Tutorial a 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/aplicaciones-
web/1029-popplet).    

 Padlet, https://es.padlet.com/. Permet que un grup col·loqui notes en un mateix 
tauler virtual; les notes admeten imatge, so i vídeo. (Tutorial a 
http://blog.princippia.com/2014/02/trabajo-colaborativotrabajo-por.html) 

 Piktochart, http://piktochart.com/. Una de diferents eines per fer infografies. 
(Tutorials a http://piktochart.com/blog/category/infographic-tutorials/)  

 Easyprompter, http://www.easyprompter.com/. És un teleprompter com el que es fa 
servir a les notícies. La versió de pagament permet desar el text. (Tutorial a 
https://www.youtube.com/watch?v=0DwHGCdCRgA.)  

 Voki, http://www.voki.com/. Converteix de text a parla i permet enregistrar veu, amb 
avatars que es poden crear i compartir. (Tutorial a 
https://issuu.com/ordinador0/docs/creaci__d_un_voki)  

 Vocaroo, http://vocaroo.com/. Per enregistrar-se i compartir l’enregistrament. 
(Tutorial a https://www.youtube.com/watch?v=LsOPkdnpfxE)  

 Visuwords, http://www.visuwords.com/. Diccionari visual. Organitza els significats en 
forma de mapes conceptuals. (Tutorial a 
https://www.youtube.com/watch?v=SmjANjprG-8)  

 Wordle, http://www.wordle.net/. Núvols de paraules. (Tutorial a 
http://www.educacontic.es/blog/generando-nubes-de-palabras-con-wordle).2  

Emmagatzematge social: 

 Google Drive i Dropbox (que ja coneixem). 

Marcadors socials: 

 Delicious, https://delicious.com/. El marcador social més conegut. Per fer llistes de 
favorits i compartir-les. Permet afegir etiquetes per a facilitar la cerca. (Tutorial a 
http://es.slideshare.net/asrubia/tutorial-de-delicious-32686191).3 

                                                      

2
 Hi ha unes quantes eines per fer núvols de paraules. Una d’elles, Tagxedo, permet fer-les amb formes (ex. un 

núvol de paraules sobre fruites amb forma de poma o de pera), http://www.tagxedo.com/. (Tutorial a 
https://www.youtube.com/watch?v=H85ebtsh5YA)  
3
 Una eina que permet emmagatzemar marcadors socials d’una manera visual és Symbaloo, 

https://www.symbaloo.com/ (tutorial a https://www.youtube.com/watch?v=EGN1zjKUuE0). Per altra banda, 
Pearltrees (http://www.pearltrees.com/) organitza no només webs favorites: també tota mena de documents 

https://edpuzzle.com/
http://blog.princippia.com/2013/11/edpuzzle-explica-con-un-video-y-evalua.html
http://blog.princippia.com/2013/11/edpuzzle-explica-con-un-video-y-evalua.html
http://www.popplet.com/
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/aplicaciones-web/1029-popplet
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/aplicaciones-web/1029-popplet
https://es.padlet.com/
http://blog.princippia.com/2014/02/trabajo-colaborativotrabajo-por.html
http://piktochart.com/
http://piktochart.com/blog/category/infographic-tutorials/
http://www.easyprompter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0DwHGCdCRgA
http://www.voki.com/
https://issuu.com/ordinador0/docs/creaci__d_un_voki
http://vocaroo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LsOPkdnpfxE
http://www.visuwords.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SmjANjprG-8
http://www.wordle.net/
http://www.educacontic.es/blog/generando-nubes-de-palabras-con-wordle
https://delicious.com/
http://es.slideshare.net/asrubia/tutorial-de-delicious-32686191
http://www.tagxedo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H85ebtsh5YA
https://www.symbaloo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EGN1zjKUuE0
http://www.pearltrees.com/
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 Pinterest, https://www.pinterest.com/. Un tauler d’anuncis virtual on col·loquem allò 
que ens interessa i ho compartim amb gent. (Tutorial a 
https://eduarea.wordpress.com/2012/02/28/manual-basico-de-uso-de-pinterest/)  

Per presentar continguts: 

 Jing, https://www.techsmith.com/jing.html. Captura allò que passa per la pantalla de 
l’ordinador i en fa fotos i vídeos (fins a 5 minuts), amb possibilitat de narrar els 
vídeos. Per fer tant videopresentacions orals (alumnes) com “classes invertides” o 
“flipped classrooms” (professors). (Tutorials a https://www.techsmith.com/tutorial-
jing.html).  

 Educreations, https://www.educreations.com/. Una pissarra digital social que 
permet enregistrar el que diem i fer un vídeo amb tot plegat que podem compartir. 
També per fer videopresentacions o “classes invertides”. La versió gratuïta és 
limitada, però permet crear i accedir a aules virtuals. (Tutorial a 
https://www.youtube.com/watch?v=Z65Agt2PQXE). Una app similar per a l’iPad és 
ScreenChomp (https://www.techsmith.com/screenchomp.html; tutorial a 
http://www.dummies.com/how-to/content/create-educational-screencasts-with-
screenchomp-ip.html).  

 Nearpod, https://www.nearpod.com/. Fa presentacions interactives, amb preguntes 
per als alumnes que es poden respondre i recollir en temps real. La versió gratuïta 
admet fins a 30 alumnes. També té versions de pagament amb més funcionalitats. 
(Tutorials a https://www.nearpod.com/how-it-works/)  

 Prezi, https://prezi.com/. Per fer i compartir presentacions amb continguts 
multimèdia. Hi ha versions de pagament que permeten un emmagatzematge 
il·limitat, fer presentacions privades o treballar sense connexió. (Tutorial a 
https://prezi.com/pzfkzj7p0q_p/tutorial-prezi-en-catala-apren-a-fer-ne-us-en-15-
minuts/)  

Entorns virtuals d’aprenentatge: 

 Moodle, https://moodle.org/. Ja el coneixem. L’aspecte de Moodle del que es va 
parlar al curs era el social: el perfil (identificar-nos), el xat (comunicació sincrònica) i 
els fòrums (comunicació asincrònica).4 

 Altres, amb una interfície semblant a la de xarxes socials com Facebook: Edmodo 
(https://www.edmodo.com/) o Schoology (https://www.schoology.com/). 

                                                                                                                                                                      

que s’hi poden pujar, també de forma col·laborativa: projectes i treballs de classe, per exemple. (Tutorial a 
http://www.educacontic.es/blog/crea-arboles-de-perlas-educativas-con-pearltrees)  
4
 Hi ha un mòdul de Moodle que vaig descobrir en un altre curs i que és molt complex, però que resulta molt 

interessant per cursos blended: el “taller” (“workshop”). Consisteix en el lliurament d’una tasca que en permet 
tant l’avaluació del professor com la coavaluació dels alumnes mitjançant una rúbrica. N’hi ha una explicació a 
https://docs.moodle.org/2x/ca/Mòdul_Taller, i instruccions d’ús a 
https://docs.moodle.org/2x/ca/Ús_del_taller.  

https://www.pinterest.com/
https://eduarea.wordpress.com/2012/02/28/manual-basico-de-uso-de-pinterest/
https://www.techsmith.com/jing.html
https://www.techsmith.com/tutorial-jing.html
https://www.techsmith.com/tutorial-jing.html
https://www.educreations.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z65Agt2PQXE
https://www.techsmith.com/screenchomp.html
http://www.dummies.com/how-to/content/create-educational-screencasts-with-screenchomp-ip.html
http://www.dummies.com/how-to/content/create-educational-screencasts-with-screenchomp-ip.html
https://www.nearpod.com/
https://www.nearpod.com/how-it-works/
https://prezi.com/
https://prezi.com/pzfkzj7p0q_p/tutorial-prezi-en-catala-apren-a-fer-ne-us-en-15-minuts/
https://prezi.com/pzfkzj7p0q_p/tutorial-prezi-en-catala-apren-a-fer-ne-us-en-15-minuts/
https://moodle.org/
https://www.edmodo.com/
https://www.schoology.com/
http://www.educacontic.es/blog/crea-arboles-de-perlas-educativas-con-pearltrees
https://docs.moodle.org/2x/ca/Mòdul_Taller
https://docs.moodle.org/2x/ca/Ús_del_taller
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 També els blogs (ex. Blogger), les wikis (ex. Wikispaces), i eines com Facebook, 
Twitter, Evernote o WhatsApp poden convertir-se en entorns virtuals 
d’aprenentatge. 

 

ALGUNS EXEMPLES DE COSES QUE ES PODEN FER AMB LA TECNOLOGIA 

Segueix un llistat d’idees que han aparegut al curs sobre com fer servir la tecnologia a classe: 

 Fer presentacions col·laboratives amb Prezi sobre el tema que se està fent a la unitat. 

 Fer servir un núvol de Wordle amb paraules d’un text per predir de què es tracta el 
text. 

 Fer una captura de pantalla de Google Maps per a practicar instruccions sobre com 
s’arriba a un lloc; col·locar-la en una eina de captura de pantalla en vídeo (Jing, 
Camtasia, ScreenChomp) per fer-ne una explicació. 

 Fer servir corpus lingüístics (com, en anglès, el British National Corpus, 
www.natcorp.ox.ac.uk, o LexTutor, www.lextutor.ca) per fer recerca sobre com es 
fan servir les paraules en context, o amb quines altres paraules combinen (gramàtica 
textual, col·locacions...) 

 Corregir redaccions oralment amb una eina de captura de pantalla en vídeo. Com es 
triga menys temps en parlar que en escriure, s’accelera el procés de correcció. 

 Els alumnes enregistren presentacions orals amb els seus mòbils i les avaluen. Els 
criteris d’avaluació (una llista del que pensen els alumnes de allò que és una bona 
presentació) es tenen en compte també per fer la presentació. La miren i escriuen un 
informe autoavaluant-la. 

 Els alumnes es fan el seu portafolis electrònic: comencen penjant la seva feina en un 
blog, després trien el millor de la seva feina (tant oral com escrita) i fan una pàgina 
web on el pengen, que seria el portafolis on mostren a qualsevol qui hi estigui 
interessat (ex. per a ofertes de treball) allò que poden fer en la llengua que estan 
estudiant. 

 En relació amb allò que en diuen “gamificació”, o aplicació de dinàmiques de joc a 
contexts que no són de joc: donar “insígnies virtuals” com a premi per la feina ben 
feta. 

 

CONCLUSIONS 

Si es considera que l’aprenentatge “blended” és una barreja d’aprenentatge presencial amb 
aprenentatge en línia basat a la Web, generalment mitjançant un entorn virtual 
d’aprenentatge, i on el percentatge de cada component que es posa a la barreja pot variar 
(70-30, 40-60...), en aquesta definició hi cap qualsevol dels cursos de l’EOI dits “presencials” 
que tenen un component de Moodle. És a dir, tot és “blended”. 

Lamping afegeix a la definició un aspecte que, al meu entendre, formaria el “fet diferencial” 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.lextutor.ca/
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de l’aprenentatge “blended”. La seva definició n’és (meu subratllat): “a structured blend of 
online and face-to-face learning, combining the any time/pace/place advantages of online 
materials with the motivational effects of group learning and teacher support” (Lamping, 
2004: 1). Una barreja estructurada: els dos components han d’estar clarament connectats. I 
amb aprenentatge en grup: ja sabem per experiència amb classe presencial com ens facilita 
la feina tenir un bon grup. Aisha Walker i Goodith White, al seu llibre Technology Enhanced 
Language Learning: Connecting Theory and Practice (OUP, 2013), ho confirmen: “Socio-
cultural theories of learning argue that learning occurs more effectively when people are 
working together” (p. 6 ). 
 
Aquí és on tenim un repte els professors de cursos semipresencials: fer grup també en línia, 
aprofitant les eines socials i els mòduls socials dels entorns virtuals d’aprenentatge com 
Moodle. Aquest és un camp molt interessant per experimentar amb aspectes del treball en 
grup: compartir, cooperar, coavaluar. I aquí entra la formació. La nostra com a professors, 
per aprendre a gestionar eficaçment les aplicacions i eines en línia que ens permeten 
compartir i fer feina col·laborativa que, per la seva part, serveixi per cohesionar el grup a 
més d’aprendre la llengua. I la dels alumnes, també per aprendre a fer servir aquestes eines 
(començant per al seu Moodle) i perquè siguin conscients de la importància de treballar en 
grup, tant en línia com a l’aula; entre altres raons, perquè la competència digital i la 
capacitat de treballar en grup són dos actius en la societat del segle XXI. Per això, la feina en 
grup, en línia i a l’aula, hauria de ser un requeriment del curs, és a dir, part de l’avaluació 
contínua. 
 
La formació en tecnologies no ens ha de fer oblidar que les tecnologies són una eina, no un 
objectiu en si mateixes, com ja vàrem descobrir els professors que vàrem fer els materials 
d’EOICampus (per a què ens serveix la tecnologia?), i com ja deia una vella frase: “It’s not so 
much the program more what you do with it” (C. Jones, 1986; citat a Tomlinson i Whittaker, 
2013). 
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