
     

 

1. Dades generals 

Títol de l’activitat Exercicis d'escriptura creativa amb googledocs  

Professor/professors  Rosa Pons i Cerdà 

Correu electrònic rosa.pons@uvic.cat 

Centre/departament FEC: Departament de comunicació 

Data publicació maig 2012 

Paraules clau Ideació, creació, guió, escriptura col·laborativa 

Eines TiC utilitzades Googledocs  

Descripció de l’activitat Escriptura creativa per parelles a partir de lectures i enunciats  

 
2. Dades de l’assignatura/assignatures 

Nom assignatura Tipus N. crèdits N. estudiants Tipus activitat 

Teoria i Tècnica 
del Guió 
Cinematogràfic 

Optativa 6 11-20 Presencial amb tot el grup classe 
 Treball dirigit amb grup classe 
 Treball dirigit amb grup petit 
 Treball autònom individual 
 Treball autònom grupal 
 Altres (epecificar):       

 
3. Dades de l’activitat amb ús de les TIC 

Preparació (totes les 
tasques que el professor 
ha de dur a terme per 
preparar l’activitat) 

Es preparen els enunciats de les activitats i es pengen al campus virtual. 
S'obre una carpeta al googledocs on es convida els estudiants, que generen els 
documents de les activitats que es treballen a classe de forma col·laborativa.  
 

Desenvolupament Al googledocs, els estudiants treballen a classe l'escriptura col·laborativa, generant 
un document de cada activitat.  
 
 

Avaluació L'escriptura col·laborativa es comenta i s'avalua sempre a l'aula i les correccions 
estan a la vista de tots.  
Cada activitat té un percentatge de la nota global, però si no es publica l'exercici en 
la data estipulada, consta com a NP.  

Punts forts El googledocs permet escriure i tenir-ho tot guardat sempre, i recuperar-ho des de 
qualsevol terminal. 
Permet fer notes i correccions a la vista de tots.  
És una molt bona eina pel treball creatiu col·laboratiu, poden estar escrivint un 
document moltes persones alhora.  
 
 

Punts febles Els mateixos participants poden alterar el contingut un cop s'ha acabat el temps 
donat per l'activitat.  

Aspectes que possibiliten 

la transferència a altres 

contextos (reutilització per 
part d’altres professors en 
altres àmbits) 

Adequat per activitats de creativitat i/o d'escriptura en grup. 

Observacions És una eina recomanable pel treball individual sempre que es gestionin bé els 
permisos en carpetes diferents, perquè sinó propicia que els estudiants 
es copiin els exercicis. 
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