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Activitats d’aplicació 

• Història Social Contemporània: Redacció de les conclusions del treball de curs, activitat 

de grup de 4 o 5 persones 

 

1. Procediment 

CAS : Història Social Contemporània 

• Distribució de les tasques de redacció de les conclusions del treball de curs entre els 

diversos membres del grup. Les tasques a realitzar són les de redactor/a, revisors/es (2 

o 3 segons les dimensions del grup), i la d'editor/a final. 

• La redactora de les conclusions n'escriu una primera versió. 

• Les revisores s'encarreguen de llegir aquest text i fer les esmenes, aclariments, 

rectificacions pertinents per aconseguir millorar el text en totes les seves dimensions 

(formal, de redacció, de continguts,...). 

• Les revisions s'han de fer de forma seqüencial, es a dir, una darrera de l'altre sobre el 

mateix document, de forma que les rectificacions i altres observacions es van afegint al 

document inicial.  

• Tots els membres del grup treballen sobre el mateix document, en Word o en un altre 

processador de textos compatible amb aquest. Utilitzant la utilitat de control de canvis  

el revisor/a  assenyala les rectificacions pertinent. 

• El document, en aquest punt pot ser tornat a la redactora de les conclusions per a que 

accepti o discuteixi les rectificacions que li semblin pertinent o si el grup ho prefereix 

pot passar-se a l'editora per a que sigui aquesta la que faci la tasca d'acceptació final. 



• Es suficient que el procés sigui de redactor a revisors i d'aquest a editor. No obstant, el 

grup pot introduir els feed-backs que consideri necessaris per poder millorar el resultat 

del treball de curs. 

• En qualsevol cas l'editora és responsable de fer una lectura final que incorpori els 

canvis pertinents i deixar el text en forma d'una versió apta pel seu lliurament i que 

s'ha d'incorporar al portafoli del curs. En el lliurament hi haurà la versió final 

completament neta i també totes les versions i revisions anteriors per a que pugui ser 

valorada de forma individualitzada la tasca de tots els membres del grup (aquesta 

versió amb les marques de les rectificacions haurà de permetre la identificació de la 

feina de tots els membres del grup, is això no es veu en la versió impresa en blanc i 

negre s'haurà d'enviar una còpia digital només d'aquest document a 

jordi.ibarz@ub.edu). 

 

2. Contingut de la revisió: ( guia pels revisors ) 

Contingut :  

1. Identifica els factors rellevants dels portafolis previs 

2. Relaciona els factors entre ells i els continguts del curs,  i estableix relacions 

3. Contextualitza les idees   

4. Interpreta (a la llum de les fonts teòriques de l’assignatura o altres) 

5. Elabora conclusions 

 

Organització i estructura 

Redacció: 

• Allò important és l’argumentació  fonamentada davant l’opinió personal 

 

Aspectes formals: 

• Adequació a l’extensió requerida (max. 8 pàgines) 

• Referències bibliogràfiques citades correctament 

• Faltes d’ortografia 

• Coherència idiomàtica (català o castellà) 

• Qualsevol text aliè citat sense cometes i indicació de font serà considerat plagi i per 

tant el treball s'avaluarà amb un 0. 


