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Resum
La finalitat del projecte Ã©s dissenyar i desenvolupar pautes de suport (â€œscriptsâ€•) a la realitzaciÃ³, per
part dels estudiants, de les activitats de treball colâ€¢laboratiu en petit grup que sâ€™inclouen a les
assignatures que formen part del projecte, les quals sâ€™imparteixen utilitzant metodologies basades en
lâ€™anÃ lisi i resoluciÃ³ de casos i problemes.
Aquestes pautes poden remetre a diferents aspectes de lâ€™organitzaciÃ³ i desenvolupament
dâ€™aquestes activitats, com per exemple:
- les fases de realitzaciÃ³ de lâ€™activitat;
- les consignes i indicacions de les tasques i subtasques a realitzar a cada fase;
- la composiciÃ³ del grup i la seva organitzaciÃ³ en les diferents fases o tasques;
- la possible distribuciÃ³ dâ€™informacions, materials i recursos entre els participants en determinades fases
o tasques;
- les relacions i interaccions entre grups, i amb el professor;
- el procÃ©s de reflexiÃ³ i valoraciÃ³ de lâ€™activitat per part dels propis participants;
- la temporalitzaciÃ³ de les diferents fases i de lâ€™activitat en el seu conjunt.
Es contempla la possibilitat de que algunes dâ€™aquestes pautes sâ€™incorporin mitjanÃ§ant recursos
virtuals de suport a la docÃ¨ncia com, per exemple, certes eines de la plataforma Moodle, utilitzada
habitualment pels membres del grup en projectes anteriors i en la seva activitat docent (per exemple, les
eines Taller, Tasca o Consulta), o altres. Aquesta finalitat general suposa:
1. Identificar, en les diferents assignatures, les activitats per les quals sâ€™elaboraran les pautes, dissenyar
les pautes de suport per cada activitat i reajustar el disseny global resultant de lâ€™assignatura en funciÃ³
de la cÃ rrega de treball per lâ€™estudiant.
2. Si Ã©s el cas, incorporar total o parcialment les pautes dissenyades en les eines tecnolÃ²giques
corresponents.
3. Implementar les pautes dissenyades, en le marc del desenvolupament metodolÃ²gic global de les
assignatures implicades en el projecte.
4. Avaluar el procÃ©s de treball desenvolupat i les resultats obtinguts, tant des del punt de vista de
lâ€™aprenentatge i el rendiment com pel que fa a la satisfacciÃ³ del professorat i estudiants.
(final del resum)

PÃ gina 2

PÃ gina 3

