
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1 Una prèvia: selecció de subgrup 
En funció del grup de matrícula, els 

estudiants poden triar a través del recurs 

Consulta a quin subgrup volen assistir. 

 

 
 

Assignatura de 
Psicofisiologia 
2n semestre 

Grau de Psicologia 
 

2 Wiki al campus 
Els estudiants han de presentar un treball 

de forma oral. Al campus virtual troben el 

recurs wiki per reservar temàtica i data. 

 

Recurs disponible per  
580 estudiants 

durant les 3 primeres setmanes 

 3 Primera pàgina 
Entrant al recurs Wiki, els estudiants han 

de seleccionar el subgrup de pràctiques que 

prèviament han triat al recurs Consulta ( ). 1

A més a més, se’ls hi proporciona 

informació sobre l’hora o l’aula on es 

realitzarà l’activitat. 

 

 

 

 

10 dies disponibles 
4 grups 

3 subgrups 
120 espais  

 
30 possibilitats  

per grup de matrícula 
 
 

4 Tria per part de l’estudiant 
Els estudiants poden triar 10 possibles dies. 

Cada dia té associat una temàtica de 

treball.  

La presentació oral l’han de dur a terme en 

grups de mínim 3 i màxim 5 persones. 

Qualsevol dels estudiants pot editar el recurs wiki 

en el què es troba les diferents possibilitat de 

treball i indicar el seu nom. Si altres estudiants 

volen fer el mateix treball, poden 

contactar amb els estudiants que s’han 

inscrit i formar un grup segons per 

interessos comuns. 

 

 

10 dies 
disponibles 

x 
cada subgrup 

 

5 Imprimir i a classe  
El professorat pot imprimir la llista 

d’estudiants que s’han apuntat i veure qui 

presentarà cada dia. 

 

 

10 dies disponibles 
x 

cada subgrup 
x 

4 o 5 estudiants 
màxim 50 estudiant registrats 
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