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Produccions textuals col·laboratives amb Google 
 
 
 
Objectius* 

 
• Aprendre a produir textos de diferents tipologies.  
• Reflexionar sobre estructures i continguts de les produccions textuals i 

la seva finalitat.  
• Proposar suggeriments per millorar produccions textuals alienes i 

aplicar-ho a les pròpies.  
• Valorar l’opinió dels companys amb raons argumentades i amb 

continguts rellevants.  
• Compartir coneixements i processos per accedir a la millora de les 

tasques a realitzar. 
 
Descripció de la proposta* 

  
És una activitat de producció de textos de diferents tipologies, segons la 
finalitat, des d’un recurs de treball cooperatiu (Google.Docs), on l’alumnat fa 
el paper d’autor i de co-corrector en el mateix espai comú de treball de grup.  
Recórrer a eines digitals col·laboratives és una bona tria per poder fer més 
eficaces les tasques reflexives de l’alumnat a l’hora d’escriure textos en grup.  
 
Recursos emprats* 

 
Són continguts de diferents tipologies textuals i l’espai on s’ha de treballar, un 
recurs de caire col·laboratiu com és el Google.Docs.  
hhtp://www.ice.uib.cat/digitalAssets/181/181738_tipologia_textual.pdf 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tipologia_textual  
www.google.es 
 
Per fer l’avaluació dels autors de les produccions textuals, l’avaluador/a o co-
corrector/a tindrà una taula valorativa, per poder seguir els ítems rellevants del 
procés i del resultat final. També hi ha, evidentment, la possibilitat de fer 
observacions i proposar-ne millores.  
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
És una tasca que es realitza en grups de dues persones (o un màxim de 3). Cada 
grup obrirà un Google.Docs per treballar conjuntament amb dues propostes 
docents. Una consistirà a elaborar produccions textuals i l’altra a fer de co-
correctors de les produccions textuals del company/a amb qui comparteix grup 
de treball. Convidarà també el professor/a perquè pugui seguir tot el procés des 
del principi.  
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A la part superior de cada full de treball ha de quedar clar el paper de cadascun 
dels membres: AUTOR/A I CORRECTOR/A i començar la tasca segons el primer 
paper que hi tenen, que és el de produir el text demanat. Seguiran amb el segon, 
fer de co-correctors i valoradors del text del company segons la taula valorativa.  
Amb un termini marcat es finalitza la tasca i posteriorment es donarà un altre 
termini a la part de la co-correcció. Feta aquesta, es passarà a refer la producció 
textual i efectuar així la millora per la valoració final del professorat, que 
dinamitza la tasca en el seu seguiment.  
 
Es divideix en diferents sessions: la primera per produir, la següent per poder 
corregir els companys, la tercera amb el procés de millora, i una vegada acabat, 
arriba la correcció final del professor/a.  
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Les competències que tenen a veure amb el treball cooperatiu i sobretot el que 
va referència a continguts lingüístics que engloben la reflexió per poder co-
corregir altres produccions textuals dels companys, amb el millor criteri i amb els 
comentaris més adients per poder proporcionar suggeriments de millora.  
Es treballa de manera destacada, en primer lloc, la producció textual a 
desenvolupar. En segon terme i amb igual importància, la tasca dels companys 
sobre una activitat que s’ha de valorar i modificar, si cal, per aconseguir la 
millora i per fomentar la participació i la motivació. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnat de 4t d’ESO, on s’accentua l’activitat en el treball col·laboratiu i en els 
processos de reflexió sobre la tasca i la millora.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
És una activitat de caire col·laboratiu i alhora reflexiu. L’alumne co-corrector ha 
de reflexionar sobre allò a millorar o rectificar del company i això fa que sigui 
més permeable a la millora de les produccions textuals pròpies.  
 
Documents adjunts* 

 
- Material de treball per a l’alumnat:  
- ma_valoracions_prod_text.pdf 


