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Resum
L'article és una reflexió sobre els requisits de formació dels professio
nals que demana la societat del coneixement. Un dels objectius més 
importants que ha de tenir la universitat en la societat del coneixe
ment és la formació de professionals competents que tinguin prou ei
nes intel·lectuals per a enfrontarse a la incertesa de la informació, a 
la consciència que aquesta té una data de caducitat a curt termini i 
a l'ansietat que això provoca. Però, a més, també han de ser capaços 
de definir i crear les eines de treball amb què donaran sentit i eficà
cia a aquest coneixement mudable i mutant. Per això, l'espai europeu 
d'ensenyament superior prioritza la competència transversal del treball 
col·laboratiu amb l'objectiu de promoure un aprenentatge autònom, 
compromès i adaptat a les noves necessitats de l'empresa del segle xxi. 
En aquest context, es presenta l'entorn teòric que fonamenta el treball 
desenvolupat a la plataforma informàtica ACME, que uneix el treball 
col·laboratiu i l'aprenentatge semipresencial o blended learning. Així 
mateix, es descriuen amb detall alguns exemples de wikis, paradigma 
del treball col·laboratiu, fets en assignatures impartides per la Univer
sitat de Girona en l'espai virtual ACME.

Paraules clau
treball col·laboratiu, wiki, aprenentatge virtual, e-learning, competèn
cia transversal, societat del coneixement, web 2.0

Abstract
The article is a reflection on the training requirements for the 
professionals that the knowledge-based society needs. One of the most 
important objectives that any university must have in the knowledge-
based society is to provide training for competent professionals with 
sufficient intellectual tools to face up to the uncertainty of information, 
the knowledge that it has an early expiry date and, therefore, the anxiety 
that this causes. Furthermore, they must also be capable of defining 
and creating their own work tools with which they can give form and 
effectiveness to this changeable and changing knowledge. In addition, 
the European Higher Education Area prioritises the transferable skill 
of “collaborative work” in order to promote autonomous learning, 
committed and adapted to the new requirements of 21st-century 
companies. Within this context, we present the theoretical environment 
on which the work developed on the ACME IT platform is based, which 
brings together collective work and blended learning. We also provide 
a detailed description of some examples of wikis, the paradigm of 
collaborative work, prepared in subjects taught at the University of 
Girona in the ACME virtual environment.
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1. Introducció: context teòric

Un dels objectius capitals de la universitat en l'actual societat 
del coneixement és la formació de professionals competents que 
disposin de prou eines per a fer front a les incògnites que, para
doxalment, estan associades a la informació i a la comunicació. 
Al seu torn, aquests professionals han de ser capaços de definir 
i crear les seves pròpies eines de treball, amb les quals han de 
dotar de sentit i eficàcia aquest coneixement en revisió i am
pliació permanent.

En altres paraules, podem afirmar que el principal objectiu 
de l'ensenyament universitari és la formació de l'alumnat en la 
capacitació per a construir els seus propis coneixements, per 
a superar d'aquesta manera el sistema pedagògic tradicional, 
preocupat més per la reproducció memorística de conceptes i 
continguts.

Malgrat que el model educatiu que propugna l'EEES i que 
recull el pla de Bolonya es va començar a incorporar a la pe
dagogia universitària ja fa tres anys per mitjà dels plans pilot,2 
i en el curs 20082009 en algunes titulacions oficials de grau, 
les aules continuen essent espais d'ensenyament unidireccional, 
en els quals un professor o una professora explica o, fins i tot, 
dicta uns coneixements a uns estudiants que anoten les expli
cacions rebudes, en silenci, i que posteriorment hauran de posar 
per escrit el dia de l'examen amb la major fidelitat possible. Així, 
doncs, encara que la universitat hauria de formar professionals 
reflexius i competents en els processos del coneixement i la seva 
gestió estratègica (Schon, 1987), la realitat encara és molt lluny 
d'aquest objectiu.

Però, indiscutiblement, el pla de Bolonya proposa una nova 
manera d'entendre l'aprenentatge en la línia de desplaçar la 
responsabilitat de l'aprenentatge als mateixos estudiants, cosa 
que fa que es converteixin necessàriament en subjectes actius 
de la construcció i gestió del seu propi coneixement. Més que 
ser un enfocament «centrat en l'alumnat», és un element que 
posa el control mateix de l'aprenentatge en mans del mateix 
estudiant.

Amb aquestes premisses, el concepte de formació ha hagut 
de ser revisat, incloenthi el concepte mateix de classe magistral, 
que, sens dubte, és insuficient per a incloure la dimensió dels 
nous objectes educatius. És en aquest context en el qual es va 
incorporant la tecnologia web, ja no solament perquè proporciona 
l'espai on es pot allotjar la informació, sinó també perquè fomen
ta la interacció, la creativitat individual i grupal, la investigació 

sense límits. Així, doncs, és un autèntic vehicle per a construir el 
coneixement compartit; la gran aposta del segle xxi.

Stephen Downes, en un treball presentat a la NAWeb l'octubre 
de 2004, titulat Ten years after, ens ofereix un bon panorama del 
canvi que, en els últims deu anys, s'ha anat produint en la idea 
d'aprenentatge d'acord amb la influència de la tecnologia web, 
un canvi que es pot representar en la transició de les set trans
formacions que han tingut lloc en l'aprenentatge:

La irrupció inevitable del web 3.03  
en l'ensenyament

Internet i, substancialment, el que s'ha denominat el web 2.0 i, 
més recentment, el web 3.0 han modificat els conceptes d'in
formació i de comunicació de tal manera que han deixat de ser 
entitats individualitzades i unilaterals, i s'han convertit en pro
cessos col·lectius i, a vegades, anònims. Per a tot això, internet 
proporciona espais on el coneixement és «coconstruït». Les ano
menades «xarxes socials», com Facebook o MySpace, són un bon 
exemple dels xats del segle xxi. Aquesta societat de la informa
ció, del coneixement múltiple i de l'aprenentatge continu (Pou, 
1996) o, parafrasejant l'informe Delors, elaborat per la UNESCO 
(1996), aquesta «civilització cognitiva» en la qual estem immer
sos, exigeix canvis radicals pel que fa als objectius i als mètodes 
educatius, tant en tots els seus nivells i formats com en els mit
jans per a aconseguirlos.

En aquest sentit, Martin Dougiamas, el creador de Moodle, 
és un ferm defensor del constructivisme social. Per això, està 
convençut que la persona que aprèn construeix el coneixement 
sobre la base de posar en comú les seves idees amb altres per
sones amb qui les contrasta i, per mitjà de la participació en el 
diàleg, aconsegueix aprehendre. En aquest sentit ha afirmat re

 2.  Una de les autores d'aquest treball, Carmen Echazarreta, ha estat la responsable del disseny i de la posada en pràctica del pla pilot que ha comportat l'adaptació 
dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques a l'EEES. 

 3.  Web 3.0 és un neologisme que s’utilitza per a descriure l’evolució de l’ús i la interacció a la xarxa mitjançant diversos camins. Això inclou la transformació de la 
xarxa en una base de dades, un moviment per a fer els continguts accessibles per múltiples aplicacions non-browser, l’empenta de les tecnologies d’intel·ligència 
artificial, el web semàntic, el web geoespacial o el web 3D. Sovint el mercat la utilitza per a promocionar les millores respecte del web 2.0 (http://ca.wikipedia.
org/wiki/Web_2.0).

Abans Ara
Linealitat Multidireccionalitat
Estaticisme Dinamisme
Contingut Experiència interactiva
Demostració Inferència
Objectius Metes
Uniformitat Diversitat
Individualitat Col·laboració
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centment, en una entrevista concedida a l'edició digital d'El País, 
que «internet canvia la manera com s'educa, pel fet que permet 
connectarse els uns amb els altres i donar accés a informa
ció. L'educador ha d'ensenyar com s'ha d'aprendre i no què s'ha 
d'aprendre» (Molist, 2008).

Per la seva part, Daryl Le Grew (citat a Bates, 2001) sosté 
que es va produint una transformació –un «canvi de paradig
ma»– en l'ensenyament postsecundari, que es caracteritza per 
les tendències següents:

Concretament, Le Grew diu que el nou entorn tecnològic «obre 
l'accés a l'estudi per mitjà de les fronteres sectorials, disciplinàries 
i culturals», i que això «debilitarà ràpidament la idea tradicional 
de curs i cicle» i, en conseqüència, comporta eliminar les fronteres 
que separaven l'aprenentatge en compartiments estancs.

Què implica l'aprenentatge  
en el nou entorn tecnològic?

n  �Els estudiants poden accedir a un ensenyament i un apre
nentatge de qualitat en qualsevol moment i lloc.

n  �La informació que abans només es podia obtenir del pro
fessorat es pot aconseguir quan es necessiti per mitjà de 
l'ordinador i internet.

n  �Els materials d'aprenentatge multimèdia ben dissenyats 
poden ser més eficaços que els mètodes tradicionals, per
què l'alumnat pot aprendre amb més facilitat i rapidesa 
mitjançant les il·lustracions, l'animació, la tecnologia au
diovisual…, cosa que li permet més control dels materials 
d'aprenentatge i més interacció amb aquests.

n  �Les noves tecnologies es poden dissenyar per a desenvo
lupar i facilitar l'aprenentatge de competències que difí
cilment es poden dur a terme en espais pedagògics con
vencionals, com l'autoaprenentatge autònom i el treball 
col·laboratiu.

n  �La interacció amb el professorat es pot estructurar i ges
tionar mitjançant comunicacions en línia, per a oferir un 
accés i una flexibilitat majors tant a l'alumnat com al 
professorat.

n  �La comunicació per mitjà d'internet possibilita la interacció 
permanent en els projectes d'investigació (globalització 
de la investigació), a més d'establir xarxes educatives per 
a l'intercanvi d'experiències d'innovació docent.

2.  La competència transversal: eix essencial 
del model educatiu de l'EEES

Una de les característiques de l'espai europeu d'ensenyament su
perior (EEES) és considerar els títols universitaris en termes de re
sultats de l'aprenentatge i, essencialment, expressats en forma de 
competències. En el projecte Tuning (González i Wagenaar, 2003), 
les competències representen una combinació dinàmica d'atributs 
com el coneixement i la seva aplicació, actituds i responsabili
tats que descriuen els resultats de l'aprenentatge d'un determi
nat programa, o com l'alumnat serà capaç de sortirse'n un cop 
acabat el procés educatiu formal. El model educatiu de l'EEES 
distingeix competències transversals i competències específiques.

Les competències transversals o genèriques són un grup de 
competències que neixen de la intersecció entre diferents disci
plines; per això són fonamentals en el nou currículum universi
tari orientat a l'aprenentatge de competències. Perrenoud (1997) 
posa l'accent en «el fet que les competències transversals són 
part de les característiques generals de l'acció humana en en
torns comunicatius i tècnics».

Malgrat tot això, ara com ara, encara no es donen les con
dicions perquè aquestes competències transversals es puguin 
desplegar d'una manera generalitzada en l'àmbit universitari. 
Es tracta de la implantació d'un model d'ensenyament basat en 
l'adquisició d'unes habilitats que capaciten per a la investigació 
i per al món laboral, i que ha d'assumir tot l'alumnat; un objec
tiu que, sens dubte, està en franca oposició amb els objectius 
tradicionals de la formació superior.

No obstant això, aquest treball vol aportar llum en aquest 
sentit per mitjà de l'experiència desenvolupada en l'àmbit de dues 
assignatures de l'àrea de la Comunicació, en la llicenciatura de 
Publicitat i Relacions Públiques i en l'espai virtual de la plata
forma informàtica ACME de la Universitat de Girona.

3. Què és el treball col·laboratiu?

Una de les competències transversals que apareix recurrentment 
en els currículums d'àrees disciplinàries diferents és el treball en 
equip i, més recentment, el treball col·laboratiu.

D' A
Una societat industrial Una societat de la informació
Una tecnologia perifèrica Uns multimèdia essencials
Un ensenyament de caràcter 
temporal

Una educació permanent

Un currículum fix
Uns currículums flexibles i 
oberts

Una atenció centrada en la 
institució

Una atenció centrada en 
l'alumnat

Una organització 
autosuficient

Unes associacions 
col·laboratives

Una atenció local Una interconnexió global
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El treball col·laboratiu té una sèrie de característiques que el 
diferencien del treball en grup i d'altres modalitats d'organització 
grupal. Algunes d'aquestes característiques són les següents:

n  �Es basa en una forta relació d'interdependència dels dife
rents membres que el formen, de manera que l'abast final 
de les metes concerneix a tots els membres.

n  �Hi ha una clara responsabilitat individual de cada membre 
del grup per a aconseguir l'objectiu final.

n  �La formació dels grups en el treball col·laboratiu és hete
rogènia pel que fa a habilitat i característiques dels dife
rents membres; en oposició, en l'aprenentatge tradicional 
de grups, els grups són més homogenis.

n  �Tots els membres tenen la seva part de responsabilitat en 
l'execució de les accions en el grup.

n  �La responsabilitat de cada membre del grup és compar
tida.

n  �Es persegueix l'assoliment d'objectius per mitjà de la rea
lització (individual i conjunta) de tasques.

n  �Hi ha una interdependència positiva entre els subjectes.
n  �El treball col·laboratiu exigeix als participants habilitats 

comunicatives, relacions simètriques i recíproques, i també 
un desig de compartir la resolució de les tasques.

El que és significatiu en el treball col·laboratiu no és la simple 
existència d'interacció i intercanvi d'informació entre els mem
bres del grup, sinó la seva naturalesa. I en aquest sentit, i com 
afirma Ovejero (1990): «en l'aprenentatge cooperatiu4 s'ha de 
tenir en compte el principi general d'intervenció, que consisteix 
en el fet que un individu només adquireix els seus objectius si la 
resta dels participants adquireixen el seu; no es refereix, per tant, 
al simple sumatori d'intervencions, sinó a la interacció conjunta 
per assolir objectius prèviament determinats».

És necessari un control del procés d'aprenentatge per part 
del professorat amb les característiques següents.

n  �Regles: rígides, definides prèviament.
n  �Desenvolupament personal: supeditat als objectius orga

nitzacionals.
n  �Productivitat: és la seva finalitat.
n  �Preocupació: l'experiència segons els resultats; la moti

vació és extrínseca.
n  �Programari: conté tot el que es pot fer i el que no es pot 

fer.

El model educatiu de l'EEES prioritza la capacitat d'«aprendre 
a aprendre» en un entorn participatiu, caracteritzat pel treball 
en equip i la implicació responsable de l'alumne en el seu propi 

aprenentatge. El desenvolupament de projectes col·laboratius és 
una de les possibles estratègies metodològiques vàlides per a po
sar en pràctica aquest particular enfocament de l'ensenyament, 
ja que permet a l'alumnat aprendre conjuntament i compartir 
tant responsabilitats com èxits. L'aplicació que presentem en 
aquest article ha demostrat una gran eficàcia per a augmentar 
la motivació, millorar el rendiment, potenciar les habilitats so
cials i desenvolupar les capacitats d'aprenentatge.

Indubtablement, el desenvolupament de projectes col·la
boratius pot experimentar un notable impuls amb la utilització 
de les tecnologies de la informació i de la comunicació modernes. 
L'ús de les TIC permet superar barreres espacials i temporals, cosa 
que facilita tant la recerca i el processament d'informació com el 
desenvolupament original de continguts per part dels alumnes. 
Així mateix, les TIC són una eina excel·lent per a atendre la di
versitat i per a fomentar la comunicació i l'expressió creativa.

L'èxit d'un projecte col·laboratiu depèn en bona mesura d'una 
adequada planificació i estructuració prèvia, que articuli tant els 
objectius que es volen assolir com els continguts del projecte i 
la metodologia que s'aplicarà en el seu desenvolupament. Convé 
parar especial atenció a alguns aspectes pràctics d'importància, 
com són la disponibilitat dels recursos, l'organització coherent 
dels agrupaments, la distribució temporal de les activitats o els 
mecanismes de seguiment i avaluació que ens permetran re
flexionar sobre el desenvolupament del projecte i reorientarlo 
segons les necessitats que anem detectant.

4.  L'aprenentatge semipresencial  
o blended learning

Com s'ha dit, la tecnologia web i el desenvolupament de solu
cions d'aprenentatge virtual (e-learning) proporcionen la possi
bilitat de crear noves metodologies d'aprenentatge. Tanmateix, 
com indica Straub (2006), la tecnologia no és la resposta, sinó 
simplement un facilitador:

«Un sistema d'aprenentatge inclou diversos elements clau i fac
tors d'èxit que han de ser presents per a facilitar l'aprenentatge i 
donarli suport de manera efectiva. Aquests elements inclouen la 
pedagogia, un disseny d'aprenentatge, entorns d'aprenentatge en 
col·laboració centrats en l'usuari, i factors socials i culturals. Sense 
aquesta visió holística dels sistemes d'aprenentatge, no s'aprofitarà 
tot el potencial de la tecnologia».

Però quan parlem d'aprenentatge virtual en els centres uni
versitaris de formació presencial, en realitat ens referim a l'apre

 4.  Alguns autors prefereixen el terme cooperatiu en comptes de col·laboratiu
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nentatge semipresencial o blended learning. La definició més 
senzilla i també la més precisa el descriu com la manera d'apren
dre que combina l'ensenyament presencial amb la tecnologia no 
presencial: «which combines face-to-face and virtual teaching» 
(Coaten, 2003; Marsh, 2003; citats a Bartolome, 2001).

Així, doncs, Pincas (2003) (citat a Bartolome, 2001) justifi
ca l'aprenentatge semipresencial com una opció «suau» per a 
introduir les tecnologies de la informació entre un cos docent 
refractari:

«Les tecnologies, i especialment les tecnologies de la informació 
i la comunicació, han estat aclamades sovint com un catalitzador 
per al canvi, però cal que aquest canvi no sigui radical. Es poden in
corporar algunes TIC útils mitjançant formes fàcils ben planejades… 
Suggereixo utilitzar tecnologies àmpliament disponibles combinades 
amb plantejaments més familiars d'ensenyament i aprenentatge».

En la mateixa línia, Young (2002) (citat a Bartolome, 2001) 
diu: «Els models híbrids sembla que generen menys controvèrsia 
entre el professorat que els cursos totalment en línia… Alguns 
professors dissenteixen de qualsevol canvi d'un sistema educatiu 
que ha funcionat durant segles».

5.  ACME, una plataforma virtual  
que proporciona l'entorn adequat  
per a activitats grupals

Queda clar que la importància del treball en grup juntament amb 
les possibilitats de la xarxa han permès utilitzar diferents eines 
electròniques en el camp de l'ensenyament a fi de donar resposta 
a les necessitats dels docents en l'àmbit del treball col·laboratiu. 
Entre aquestes eines hi ha la utilització d'aplicacions com els 
wikis (URV, 2006) o els blogs, o bé la incorporació de les noves 
estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, com el dossier docent 
(Guasch et al. 2006) o els glossaris. En tots els casos, podem 
trobar diferents plataformes especialitzades per a cada una de 
les propostes, però difícilment trobarem una plataforma capaç 
d'aglutinarles totes i que permeti als docents fer una avaluació 
contínua, quantitativa i qualitativa del treball de l'alumnat.

La plataforma ACME és una de les que dóna sortida a aquesta 
necessitat de poder aplicar diferents entorns (wiki, blog, dossier, 
glossari…) en una mateixa interfície. El que es vol amb aques
ta unificació d'eines en un mateix espai és simplificar la tasca 
d'aprenentatge i facilitar així la utilització i adaptació dels usuaris 
a l'entorn virtual. ACME és una plataforma d'aprenentatge virtu
al que es caracteritza per desenvolupar un sistema d'avaluació 
contínua de les assignatures que la utilitzen alhora que facilita 
el seguiment de l'alumnat inscrit (Prados et al. 2004). Al seu torn, 
ACME incorpora en el mateix entorn diferents tipus d'exercicis 

Figura 1: Visualització d'un wiki per part del professorat

per a fomentar el treball en grup, a més també de l'important 
ventall d'exercicis de tipus individual (Prados et al. 2008), de 
manera que el professorat pot disposar d'un dossier d'activitats 
personalitzades en què es combinen les diferents necessitats que 
pot tenir una assignatura, des de treballs en grup fins a treballs 
individuals, passant per activitats que s'han de fer fora i dins de 
la plataforma, proves i proves d'avaluació…

La plataforma ACME permet al professorat crear diferents 
grups de treball: grups de teoria, de pràctiques, de problemes i 
d'altres categories. Cada estudiant pot pertànyer a grups diversos 
de perfils diferents, mentre que el professorat pot assignar acti
vitats a l'alumnat de cada grup. La versatilitat de l'eina permet 
programar una infinitat d'activitats adaptades a les noves neces
sitats formatives que planteja el nou model educatiu de l'EEES.

Així mateix, en aquesta plataforma web, el professorat pot 
desenvolupar activitats pròpiament de treball col·laboratiu, com 
el glossari, el dossier, el wiki, el blog, un twitter i fins i tot activi
tats externes desenvolupades en grup, la nota de les quals es pot 
veure reflectida per mitjà de l'ACME. Aquesta aplicació permet al 
professorat projectar l'avaluació de l'alumnat en temps real i, per 
tant, l'alumnat pot conèixer a tota hora la nota que ha aconseguit 
en l'assignatura i l'evolució del seu aprenentatge.
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Tothom sap que el nom wiki prové del hawaià i que signifi
ca 'superràpid'. Un wiki es caracteritza per ser un entorn d'es
criptura col·laborativa i, per tant, una eina ideal per a crear les 
condicions idònies per a la interacció i la participació activa en 
el treball en grup. Aquest tipus d'entorn permet al conjunt dels 
membres d'un grup fer aportacions i modificacions en un text. El 
màxim exponent a internet és la Viquipèdia. Si traslladem això 
a l'àmbit docent, podem trobar moltes interpretacions, com po
den ser DFWiki del Moodle (URV, 2006) o el wiki clàssic del Mo
odle, entre altres aplicacions. A l'ACME hem volgut desenvolupar 
un mòdul a fi que el professorat pugui publicar un wiki com a 
exercici per a desenvolupar dins d'una activitat. Una de les ca
racterístiques dels wikis de l'ACME és que poden ser amb torn o 
sense torn; si són amb torn, la intervenció de cada membre del 
grup és ordenada i només podrà intervenir quan li correspongui 
l'esmentat torn.

Una altra eina que podem trobar és el glossari, un tipus 
d'exercici que consisteix en la construcció col·lectiva d'un dic
cionari específic de vocables, estrictament relacionats amb el 
tema de l'assignatura o de l'àmbit que es vulgui treballar.

El dossier és una metodologia docent que es pot posar en 
pràctica tant en grup com de manera individual. ACME ha dis
senyat el seu dossier electrònic com una carpeta classificadora 
de documents i, per tant, sense restriccions pel que fa al nom
bre de carpetes que es poden crear, com tampoc pel que fa a la 
quantitat de continguts possible. Aquesta situació ens porta a 
desenvolupar una eina que pot ser usada com a dossier docent 
o com a espai en el qual puguem compartir documents entre els 
diferents estudiants d'un grup. En realitat, és pensat com una 
eina que ens permet i ens facilita l'aplicació de la metodologia 

de l'avaluació per dossiers, com també altres aplicacions que no 
segueixen estrictament l'aplicació d'aquesta metodologia.

El blog, al seu torn, és l'evolució electrònica dels diaris per
sonals. Aquest tipus d'eina permet als usuaris redactar escrits 
on expressen opinions entorn d'un tema determinat. El blog de 
l'ACME és un tipus d'exercici en el qual poden escriure tant 
usuaris de manera individual com un conjunt d'usuaris. Tot això 
permet crear diaris personals de grups d'estudiants si el docent 
ho veu necessari.

L'última eina de la qual disposa l'ACME per a desenvolupar el 
treball en grup és el twitter. El podem considerar el germà petit 
del blog, ja que el seu funcionament és similar, però els escrits 
són limitats a un nombre petit de caràcters (uns 140, com un 
SMS de mòbil).

6.  Descripció de wikis diversos  
en l'entorn ACME

En primer lloc, cal destacar que els wikis són eines de col·laboració 
que, allotjades en un servidor, permeten l'elaboració de pàgines 
d'hipertext que poden ser visitades i editades (i, per tant, poden 

Figura 2: Exemple de glossari a l'ACME

Figura 3: Exemple d'un dossier en el qual es poden veure totes les 
proves aportades per l'alumnat
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ser modificades) per qualsevol persona que hi tingui accés, cosa 
que fa possible d'una manera especialment senzilla l'elaboració 
col·lectiva de materials i documents mitjançant l'ús solament 
d'un navegador per part del client. En aquest sentit, la Viquipèdia, 
el màxim exponent d'aquest recurs, en un exercici metatextual, 
aporta, com no podia ser d'una altra manera, molta informació 
sobre això (http://ca.wikipedia.org/wiki/Wiki). La Viquipèdia és 
l'entitat virtual que exemplifica millor la construcció col·lectiva, 
entre iguals, d'una obra intel·lectual; un paradigma positiu de 
la Torre de Babel.

Les possibilitats que ens ofereix l'entorn de l'ACME acon
segueixen que els wikis siguin molt més que una Viquipèdia, 
una enciclopèdia on podem trobar una infinitat de definicions 
i conceptes de diferents termes. Si es vol elaborar un diccionari 
de termes, semblant al de la Viquipèdia, el professorat pot optar 
per utilitzar l'eina del glossari.

Per la seva banda, l'entorn dels wikis a l'ACME s'ha plantejat 
com un entorn de treball col·laboratiu en què l'alumnat treballa 
sobre un document; de fet, la manera com els professors han di
vidit el treball del wiki fomenta que cada alumne aporti una part 
d'aquest document. A tota hora, tots els integrants del grup tenen 
constància dels canvis i evolucions del wiki, com també de qui 
ha fet aquests canvis. Aquest document col·laboratiu, que és a la 
xarxa, permet als diferents alumnes una comunicació i un treball 
asíncrons entre ells; d'aquesta manera, s'adapten a les diferents 
necessitats horàries que puguin tenir cada un d'ells.

A la plataforma ACME s'han plantejat diferents wikis en as
signatures com Teoria de la informació i Teoria de la comunicació, 
i en l'assignatura de Teoria de la imatge, dels estudis de Publi
citat i Relacions Públiques de la Universitat de Girona. També 
s'ha utilitzat en l'assignatura d'Educació física, dels estudis de 
Magisteri. En aquests wikis, els professors han dividit els alum
nes en grups de 3 ó 4.

El plantejament bàsic dels wikis fets a l'ACME s'ha beneficiat 
de la potència de la plataforma; per aquesta raó, els professors 
han aprofitat l'avinentesa per a posar un enunciat diferent a 
cada grup, encara que l'objectiu final fos el mateix. Per exem
ple, en Teoria de la imatge, es va plantejar fer el seguiment de 
la imatge dels partits polítics durant les eleccions. Cada grup 
d'alumnes feia el mateix tipus de seguiment, però d'un partit 
polític diferent, de manera que s'obtenen wikis molt enriquidors. 
A més, l'ACME preveu la possibilitat de fer visibles els wikis a la 
resta dels usuaris de l'assignatura, de manera que, si el professor 
activa aquesta opció, cada alumne pot veure el treball dels seus 
companys, i d'aquesta manera pot enriquir el seu coneixement 
amb les aportacions fetes i el treball desenvolupat pels seus 
companys als altres wikis.

Els wikis plantejats a l'ACME han servit per a fer el seguiment 
de diferents esdeveniments electorals (eleccions autonòmiques, 
generals, americanes…), per a parlar de temes més concrets d'una 
assignatura, o bé per a desenvolupar algun altre tema.

Els objectius més significatius que han presidit els diversos 
wikis que s'han desenvolupat són els següents:

n  �Promoure la interacció efectiva de posicions diverses res
pecte a un tema.

n  �Facilitar l'escriptura a «diverses mans», tantes com mem
bres hi participen.

n  �Desenvolupar una interfície que faci possible una autèn
tica selecció democràtica de continguts.

n  �Col·locar l'estudiant en el centre del procés d'aprenentat
ge, individual i grupal.

Quant a la seva estructura, els wikis són dissenyats amb els 
paràmetres següents:

n  �Els grups són formats per 3 ó 4 membres.
n  �Els enunciats que versen sobre el mateix tema tenen par

ticularitats diferents per a cada grup.
n  �La plataforma ACME permet la selecció i inclusió de con

tinguts i documents de diversa tipologia: text, imatge, 
àudio i vídeo, enllaços a YouTube i d'altres.

n  �L'espai destinat a comentaris fa possible la comunicació 
necessària entre estudiants i professor. El paper de guia 
i seguiment del treball de l'estudiant és, en aquest tipus 
d'activitat, fonamental.

Alguns exemples de wikis desenvolupats en l'àmbit de l'as
signatura de Teoria de la imatge són els següents:

 Anàlisi de la imatge de les webs dels partits polítics en la 
campanya electoral de les eleccions del 4 de març de 2008

L'exercici consistia a destacar els elements icònics més sig
nificatius de les webs dels partits polítics que es presentaven a 
les últimes eleccions generals. Cada grup havia d'analitzar una 
web diferent.

 Anàlisi de la imatge dels candidats a la presidència dels 
EUA en les eleccions del 4 de novembre de 2008

L'exercici tenia per objectiu reconèixer la imatge de les elecci
ons nordamericanes que projectava el mitjà de comunicació que 
tenia assignat cada grup. L'activitat consistia en la selecció d'una 
imatge dels dos candidats, que apareixia el mateix dia de la jornada 
electoral, el 4 de novembre. A continuació, el grup les havia d'ana
litzar des del punt de vista sintàctic i amb tècniques de semiòtica.

 Anàlisi de la campanya contra la violència de gènere
En aquest wiki, els grups havien d'analitzar l'última campanya 

institucional per la lluita contra la violència de gènere mitjançant 
diversos documents:

n  �El text explicatiu de la campanya.
n  �El vídeo, que conté els tres anuncis, la narració dels quals 

planteja els punts de vista de l'agressor, de la víctima i 
dels fills.
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El treball constava de dues parts:
L'anàlisi seguint el model d'Acaso (2006). En aquesta etapa 

s'havia d'elaborar un mapa conceptual que mostrés la interacció 
entre els diversos elements que s'apreciaven en l'anàlisi.

Les conclusions, en les quals s'havia de destacar quin era 
l'objectiu que s'aconseguia amb la campanya publicitària, el seu 
grau d'eficàcia o ineficàcia, i les idees que es consideressin més 
rellevants.

Conclusions

Les TIC s'han convertit en una eina clau per a poder aplicar de 
manera eficaç les tècniques de treball en grup a les universitats. 
L'aparició de wikis, blogs, dossiers… ha permès als professors 
millorar les seves classes.

La utilització de plataformes d'aprenentatge virtual com l'AC
ME ha facilitat molt el treball, tant dels alumnes com dels pro
fessors, gràcies al fet de tenir totes les prestacions integrades en 
el mateix entorn. A més, les diferents eines d'avaluació que té 
l'ACME han simplificat aquesta tasca al professorat.
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