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Dades de l’assignatura 

Objectiu 
Implementar a l’assignatura Bioquímica Bàsica una 
activitat de treball col·laboratiu en línia on els alumnes 
aprenguin bioquímica en el context de la biomedicina. 

1.- Amb aquesta activitat els alumnes es familiaritzen a fer servir els llenguatges escrit i 
gràfic de la bioquímica i s’inicien en el rigor i exigència que representa la publicació de 
la informació biomèdica. 

2.- Els alumnes treballen de forma col·laborativa en el desenvolupament d’un projecte real 
que repercuteix positivament en la societat.  

3.- A l’avaluació per parells d’aquesta activitat, els alumnes tendeixen a sobrevalorar més 
els treballs que obtenen una pitjor qualificació. 

4.- Els alumnes es sensibilitzen amb el respecte dels drets d’autor i la llicència Creative 
Commons. És a dir, en la cultura de publicar, compatir i fer servir el treball creatiu 
respectant els termes i condicions de l’autor. 

Conclusions 

L’activitat en números 

Nombre de treballs per idioma 
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Disseny de l’activitat 

Anàlisi de l’avaluació anònima per parells (2012-2015) 
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Exemple de terme de nova creació 

Eines de treball i cerca d’informació 

La pestanya de l’historial a Viquipèdia 

L’avaluació 

Assignació	  creuada	  
de	  termes	  	  

Qües2onari	  
on	  line	  

•  Con2ngut	  bioquímic	  
•  Aspectes	  formals	  
•  Autoria	  
•  Grau	  col·∙laboració	  

Valoració	  general	  

80%	  

20%	  

Ponderació	  nota	  
70%	  professor	  30%	  alumne	  

Seminari	  presentació	  
treball	  i	  eines	  

Organització	  grups	  
	  4	  alumnes	  

Alta	  usuari	  VP	  
codi	  BQUBxxxx	  

Selecció	  
terme	  

Treball	  a	  la	  wiki	  	  

Avaluació	  anònima	  
per	  parells	  

Presencial.	  Professor	  
Campusvirtual.	  Alumnes	  
Viquipèdia,	  Prof.,	  editor	  VP	  
Google	  docs,	  Prof.,	  alumnes	  

Supervisió de tasques 

CONTROL	  
EXTERN	  


