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RESUM 

El treball pretén mostrar la funcionalitat de les TIC en un centre escolar de secundària. 

Concretament ens hem interessat per donar un ús acadèmic a les xarxes socials que 

tant utilitzen els alumnes. Les xarxes socials ens mantenen connectats però al mateix 

temps també són fonts de creativitat. Per això, hem decidit utilitzar Instagram a l’aula 

de Llengua Catalana i Literatura i oferir als estudiants una activitat original i motivadora. 

Hem dissenyat, implementat i avaluat una activitat de microrelats a través d’Instagram. 

Un cop finalitzat l’experiment hem pogut concloure que ha esdevingut una eina útil per 

el desenvolumpament de l’expressió escrita de l’alumnat. 

Paraules clau: TIC, Xarxes Socials, Instagram, Microrelats. 

ABSTRAT 

The work aims to show the functionality of ICT in a secondary school. Specifically we 

have been interested in giving an academic use to the social networks that students 

use so much, which keep us connected but at the same time are sources of creativity. 

That is why we wanted to use Instagram in Catalan classes to offer students an original 

and motivating activity. We have designed, carried out and evaluated a short-tales 

activity through the network. Once the experiment is finished we can conclude that, 

even though we can make improvements, has been a useful tool for the development of 

his written expression. 

Key words: ITC, Social Networks Sistems, Instagram, Short-tales.
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1. Introducció 
L’avanç de la tecnologia ha estat un fenomen facilitador per a la societat. 

L’era de la informació és cada cop més evident i és que l’avanç de les 

tecnologies ha possibilitat un increment constant de l’accessibilitat  per part dels 

consumidors. Les eines de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (a 

partir d’ara TIC) són presents en el dia a dia de gran part de la societat. D’entre 

totes les eines TIC, us feim avinent que, el progrés tecnològic, ha fomentat el 

sorgiment constant de xarxes socials en línia (Social Network Sistems). Les 

SNS tenen de cada cop més presència dins les nostres vides i més, encara, 

dins la dels adolescents.  

La plataforma Instagram és la més utilitzada per la generació 

tecnològica. Els adolescents la utilitzen freqüentment per compartir imatges 

acompanyades d’un fragment. De fet, els estudis més recents de l’IAB 

(Interactive Advertising Bureau)  apunten que el 71% dels usuaris utilitza 

l’aplicació diàriament i, a més, la tendència és a l’alça. És d’aquí on naix la idea 

de l’estudi que se us presenta a continuació: la utilització d’Instagram a 

l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura (LC) a l’etapa de batxillerat. 

La pregunta que motiva la nostra recerca té a veure amb elaborar una 

experiència didàctica innovadora que pugui ser aplicada avui dia a les aules en 

el marc de l’àrea de LC. La proposta didàctica respon a la creació de 

microrelats a través de l’aplicació Instagram. En el treball es planteja una triple 

tasca: es durà a terme una revisió de literatura científica respecte a Instagram a 

l’educació, es dissenyarà i s’implementarà una experiència didàctica per a 

l’assignatura de LC en el marc de la creació literària i, finalment, es realitzarà 

una recerca per conèixer les percepcions de l’alumnat respecte a l’activitat com 

a tal i, d’Instagram, com a eina didàctica.  

1.1. Justificació 
 L’elecció del tema naix arran de l’afany per conèixier de més a prop el 

funcionament, la metodologia i l’èxit d’incorporar una eina TIC com és 

l’Instagram a l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura. Les eines TIC 

estan cada dia més esteses entre la població jove -i no tan jove- i, aprofitant la 

predisposició que tenen per formar part d’aquesta comunitat virtual, pretenem 
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crear una activitat atractiva que captivi a l’alumnat, amb l’esperança que ho faci 

així com ho han fet les xarxes socials fins al moment.  

  

2. Marc teòric 
La societat ha anat evolucionant paral·lelament a les noves tecnologies i 

de cada cop -aquestes- són més presents en la vida d’hom. El panorama 

socioeducatiu s’ha adherit en aquesta tendència i de cada cop, la tecnologia, té  

-també- més presència dins les aules. Tradicionalment i des d’un punt de vista 

purament històric, situam la introducció de les noves tecnologies dins les aules 

en el 1995, tal i com exposen Adell, Mengual-Andrés i Roig-Vila (2015). Des 

d’aquest moment, les eines TIC no han fet altra cosa que fer-se un lloc, cada 

cop més important, dins el sistema educatiu. 

 2.1.Les TIC 
 D’entrada, cal fer una mirada enrere i contextualitzar l’entrada d’internet i 

les xarxes dins el món educatiu. Tal i com hem apuntat al paràgraf introductori 

del marc teòric, segons la investigació duta a terme per Adell, Mengual-Andrés i 

Roig-Vila (2015) es conclou que internet com a recurs, fa més de vint anys que 

va entrar en el món educatiu. 

 A partir de l’entrada de les TIC en l’educació, l’increment d’ús ha estat 

continuu però no han evitat estar en el centre del debat, en relació als 

avantatges potenciadores de la creativitat en el marc pedagògic i 

socioeducatiu, tal com afirma Moral (1999). La mateixa autora sentencia que 

tradicionalment s’havia considerat la creativitat com una qualitat que  només 

uns poc tenien intrínsicament. En contraposició en aquesta consideració 

tradicional, investigadors pedagògics afirmen que la creativitat és susceptible 

de ser educada i, per tant, desenvolupada. Desenvolupar aquesta capacitat 

hauria de ser una de les prioritats del sistema educatiu, en particular, i de la 

societat, en general. De fet, és una de les propostes de la UNESCO en l’àmbit 

educatiu perquè, entre altres coses, la creativitat està estretament lligada  a la 

idea de llibertat, fet que no sorprèn quan s’afirma que és objecte i preocupació 

dels països democràtics i amb sistemes educatius avançats. Per tal 
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d’aconseguir les condicions òptimes per a treballar-la és necessari donar més 

flexibilitat als programes educatius i deixar una certa llibertat a l’alumne per 

poder potenciar la capacitat de regular-se i comportar-se de manera creativa.  

 En aquest sentit, Moral (1999) se centra en l’anàlisi de les noves eines 

tecnològiques que, tant professors com alumnat, tenen a l’abast. La 

incorporació de les TIC són una realitat indiscutible que funciona en sintonia i 

de manera paral·lela amb el desenvolupament social. Diferents estudis, 

analitzats per l’autora, afirmen que els recursos tecnològics a què ens referim 

juntament amb instruments didàctics fomenten l’aprenentatge interdisciplinari i 

conntribueixen a construir els pilars que fomenten el desenvolupament de la 

competència aprendre a aprendre.  

“Estas novedosas herramientas didàcticas generan un alto potencial 

motivador dado su gran atractivo, y constituyen una ocasión propicia 
para provocar aprendizajes significativos” (Moral, 1999, p. 40 ). 

 Asín, Peinado i De Los Santos, P. J. (2009) afirmen que la societat del 

coneixement ha iniciat una revolució imparable que culminarà amb la 

implantació generalitzada de les TIC als sistemes econòmics, a les interaccions 

humanes i al món de l’aprenentatge i l’educació. De fet, els joves estan 

immersos dins la cultura de l’ordinador (i de qualsevol altre aparell amb accés a 

internet) i volen anar més enllà del que diuen els llibres, reclamen poder 

aprendre per ells mateixos, plantejar-se els problemes, planificar les estratègies 

i resoldre situacions en permanent transformació gràcies a l’accessibilitat en 

aquests mitjans telemàtics. Les TIC estan esdevenint un element eficaç en el 

marc de l’educació perquè faciliten els processos d’aprenentatge i 

d’autoaprenentatge al mateix temps que simplifiquen la docència en tant que 

poden evitar les repeticions constants del professor gràcies al seu valor 

interactiu. Els aspectes més innovadors que aporten van lligats a canvis, nous 

enfocaments i alternatives que obliguen a reajustar el disseny dels processos 

educatius així com el rol de professors i alumnes. Per tot això, la comunitat 

educativa haurà de canalitzar els canvis i pal·liar-ne els aspectes negatius per 
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aconseguir un canvi sostenible i òptim encaminat cap a un model d’integració 

de les TIC en el panorama educatiu. 

 Salinas (2008) afirma que la introducció de les TIC en l’educació s’ha 

centrat més en aspectes tecnològics que no pas amb els més pedagògics però, 

tot i això, afirma que les xarxes proporcionen nous entorns d’aprenentatge on 

els elements partícipis canvien el seu rol, l’alumne passa a ser subjecte actiu 

del seu propi aprenentatge mentre que el professor es presenta com el guia i 

acompanyant d’aquest procés. Els nous espais virtuals aporten característiques 

dignes de ressaltar: la flexibilitat, la interactivitat, la construcció d’espais socials, 

l’accessibilitat i la possibilitat de poder establir diferents tipus de comunicació 

culminant, així, amb l’obtenció de nous processos i estratègies relacionades 

tant en la construcció com en l’adquisició del coneixement.  

 2.2.Instagram 
 L’Instagram és la SNS per excel·lència dins el panorama adolescent i 

així ho demostren estudis com els informes de la IAB (Interactive Advertising 

Bureau). De fet, el mateix estudi estableix un creixement constant d’aquesta 

xarxa social, situant-se a la tercera posició per darrere de Facebook i Twitter. 

 Pel que fa als dispositius òptims per accedir a les SNS, l’estudi (de l’IAB) 

determina que el telèfon mòbil segueix guanyant presència -fet que no hem 

obviat alhora de dissenyar la nostra experiència-. De fet, cal resaltar que l’ús 

del telèfon ha augmentat notòriament des del 2011 fins avui (IAB, 2017). La 

idea d’utilitzar l’Instagram deriva, entre d’altres, del resultat d’aquest estudi i és 

que respon a la idea de crear una activitat que, a part d’esdevenir motivadora i 

novadosa, sigui de fàcil accés. 

 

Gràfic de línia  (1). Creixement de la presència del mòvil a les xarxes socials. 
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 Aquest seguit de dades han estat, precisament, les informacions que 

han acabat de reforçar la idea que Instagram podria esdevenir una eina 

educativa atractiva per a l’alumnat. Així, l’experiència va adreçada a alumnat de 

1r de batxillerat per dos motius principals: per una banda, perquè els continguts 

a tractar s’adapten al currículum del nivell. Per l’altra, l’Instagram, com tota 

SNS, presenta uns termes legals que hom ha de complir. L’edat legal mínima 

que els usuaris han de tenir per poder-se crear un compte és de 14 anys, així 

doncs, amb aquest alumnat es compliran els termes necessaris per poder-hi 

accedir de forma legal.   

 Amb el lema “Instagram és una forma senzilla de capturar i compartir els 

millors moments del món” la platafora es presenta a l’usuari quan aquest vol 

adquirir l’aplicació i començar a formar part de la comunitat. Instagram és una 

xarxa social i aplicació creada per Kevin Systrom i Mike Krieger l’any 2010. 

Inicialment va ser dissenyada per ser usada a partir dels telèfons mòbils i, 

actualment, també es pot emprar a través de tauletes digitals i consultar a 

través de l’ordinador. La comunitat Instagramer , segons la mateixa pàgina, 1

compta amb més de 800 milions d’usuaris que capturen i comparteixen 

moments.  

 Carpenter i Olson (2012 citat a Martin, 2014) El motor d’aquesta xarxa 

social són les imatges que, acompanyades de text, són millors vehicles per a 

promoure la comprensió que no pas les definicions exclusivament verbals  . 2

Així doncs, consisteix a pujar imatges -editades o no- amb el telèfon o la tauleta 

acompanyades d’algun text. L’aplicació presenta una sèrie de filtres per 

imatges que les permeten dotar de certa professionalitat. 

 Un altre dels aspectes pel qual destaca l’aplicació és per la utilització 

dels hashtags. El hashtag, tal com el seu nom indica, està compost per el signe 

coixinet (#) (hash) i per una etiqueta o nom (tag). Ficapal (2014) a l’article  10 

consejos para un buen uso de los hashtags publicat al diari La Vanguardia, 

 El terme Instagramer és definit per l’ABC com “una persona que participa de l’espiritu de la 1

comunitat propi d’aquest mitjà […]” (Nicuesa, 2015).
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afirma que s’utilitza per a marcar temes a xarxes socials com Twitter, 

Instagram, Facebook o Pinterest, entre d’altres. En el mateix article, l’autor fa 

un repàs dels aspectes bàsics de l’aplicació que hem recollit i exposat als 

paràgrafs subsegüents. 

 El coixinet, des del moment en què és utilitzat, converteix una paraula o 

grup de paraules en un vincle de recerca. Esdevé així, una forma d’organitzar 

el contingut al mateix temps que possibilita a l’internauta fer un seguiment de 

temes concrets a partir de la paraula clau. Per a la creació d’un hashtag s’ha de 

tenir en compte que no tots els caràcters són permesos. Els espais, igual que 

els signes de puntuació no poden ser utilitzats però sí els accents i la dièresi. 

Cal dir, doncs, que si algun usuari crea una etiqueta que conté diverses 

paraules, o bé les haurà d’escriure juntes sense deixar espai o bé s’haurà de 

servir de recursos enginyosos per a pal·liar la manca d’aquests caràcters com, 

per exemple, usar les majúscules com a indicadors d’espai. 

 El nombre de hashtags utilitzat a cada publicació és major a Instagram 

que a altres xarxes socials atès que, a major nombre, millor classificació de les 

imatges per temàtica:  localització, sentiments, estat d’ànim, dia de la setmana 

o el mes, entre d’altres. Posar-les en context és fonamental perquè el missatge 

pugui ser comprès pel receptor. Una publicació en només hashtags pot 

esdevenir confusa així que necessita d’una contextualització per completar-ne 

el sentit.  

 En el cas d’Instagram les etiquetes serveixen, a més, per completar les 

descripcions de les fotografies, per descobrir nous comptes d’Instagram o, fins i 

tot, guanyar seguidors. S’ha de tenir en compte, però, que la visibilitat dels 

hashtags dependrà de la configuració de privacitat de cada usuari. Si un usuari 

té el compte privat, només les persones autoritzades podran veure les seves 

publicacions.  

 El coixinet no és, només, l’únic símbol que utilitzen els usuaris de les 

xarxes socials. Com Twitter, Instagram utilitza el símbol topogràfic arrova (@) 

per a mencionar altres usuaris de la mateixa xarxa social per quan es vulgui 

dirigir un missatge de manera directa i concreta. 
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 Pel que fa al material compartit, pot rebre els “m’agrada” de la resta de 

seguidors així com poden intercanviar comentaris. Els usuaris tenen la 

possibilitat de tenir comptes públics o privats. A les públiques, tots els usuaris 

poden veure les publicacions així com comentar-les; en canvi, a les privades,  

com ens hem referit paràgrafs amunt, és l’usuari qui ha d’autoritzar els altres 

per poder veure i comentar les seves publicacions.  

 Recalcam que, Instagram, és la SNS amb més usuaris joves i segueix la 

tendència a l’alça respecte a l’any 2016 (IAB, 2017). A més, juntament amb 

Telegram  destaca per ser la que més ha augmentat la freqüència de visita. 3

L’afiliació constant d’usuaris es relaciona directament amb les motivacions 

socials i psicològiques que mouen als usuaris a utilitzar Instagram. McCune i 

Thompson (2011) investiguen la suscitació que porta als instagramers a utilitzar 

la xarxa. Les conclusions a les quals arriben és que les principals motivacions 

estan relacionades amb compartir imatges, preservar vivències, veure a través 

dels altres a partir de les seves imatges compartides, sentir-se part d’una 

comunitat, la creativitat que promou i la possibilitat d’expressar el que un sent. 

2.3. El poder de la imatge i el text 
 Tal com indica Costa (2003) els ulls són la via de coneixement per 

excel·lència però la seva funció no es limita a la percepció gràfica i estètica sinó 

que desxifra, comprèn i coneix a través del fet escrit. Aquesta consideració 

pretén destacar la importància del llenguatge bimèdia i les relacions que 

s’estableixen entre aquest. 

 “El lenguaje de la comunicación visual funciona, en un primer 

nivel, dentro de cada forma de lenguaje: el icónico y el escrito por 
separado, y en su segundo nivel, con la colaboración entre ambos: 

el mensaje bimedia” (Costa, 2003, p. 37) 

 A l’Antic Egipte ja hi havia testimonis de la combinació de la imatge i el 

text. Els escribes combinaven text amb dibuixos il·lustrats així com la impremta 

renaixentista combinava gravats i text. El panorama històric ja ens demostra , 

doncs, que el llenguatge bimèdia ha estat utilitzat constantment al pas de les 

 Telegram3
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diferents civilitzacions i ho segueix fent actualment amb el disseny publicitari, 

en el camp editorial, didàctic… i és que entre text i imatge s’hi estableixen 

diferents tipus de relacions com les interaccions i els contrasts.  

 El mateix Costa (2003) al llibre Diseñar para los ojos determina que tant 

la imatge com el text deriven de la mateixa naturalesa, denominada amb el 

terme grec graphien, traç. La diferència entre les dues tècniques recau en què 

hom percep la imatge de forma total i instantània mentre que el text necessita 

ser desxifrat de manera seqüencial per culminar amb la configuració del sentit 

total de l’escrit. A més, indica que la imatge compta amb el privilegi d’apel·lar 

directament a la percepció, que implica delit i estupefacció, fet que el converteix  

en el mirall del pensament màgic i el text, en contraposició, és construït a 

través de la combinació de signes convencionals i fonamenta, doncs, el 

pensament racional. Els dos sistemes són autònoms atès que cada un 

comporta unes condicions específiques que el determinen i que venen 

predeterminades per la manera en què es relacionen amb hom. L’autonomia 

que els caracteritza no és un factor, però, excloent. Des del naixement de les 

civilitzacions, s’han anat creant interaccions entre els sistemes on es 

conjuguen, col·laboren i es reforcen recíprocament a favor de la culminació de 

la màxima funcionalitat comunicativa amb el major contingut expressiu. 

2.4. Tipologies textuals 
 L’expansió d’Internet i les TIC han revolucionat, doncs, l’univers de la 

comunicació fent esdevenir un procés comunicatiu ràpid i complet que respon a 

la utilització de recursos fins ara inexistents. A més, la participació activa 

d’usuaris tan diversos com empreses, institucions i individus en l’àmbit personal 

ha originat la creació de textos en el suport digital amb característiques pròpies 

però d’altres compartides amb les dels textos més tradicionals. De fet, a la 

xarxa tant podem trobar gèneres pròpiament digitals com tradicionals, 

sotmesos a un procés de transformació i adapatació del nou format. 

 Cassany (2011) classifica els gèneres digitals segons la seva 

immediatesa, segons la coincidència temporal dels usuaris a la xarxa es poden 

classificar en sincrònics o asincrònics. Els gèneres digitals sincrònics 
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possibiliten la interacció a temps reals d’usuaris, és el cas dels jocs en línia, 

xats o videoconferències, entre d’altres. Per contra, els asincrònics permeten 

als creadors i receptors comunicar-se en diferit en el temps, sense la necessitat 

de coincidir. D’aquest perfil en són els blogs, el correu electrònic o, per 

exemple, les xarxes socials. 

  

 

 

 

 

 

Figura (1). Esquema de la classificació dels gèneres digitals (Cassany, 2011, p.144) 

 Els microreltas són un gènere que ha anat perdurant en el temps 

gràcies, en part, a la capacitat d’adaptació als nous moments. És un gènere 

que ha anat evolucionant al mateix temps que ho feia la civilització, en canvi 

costant. Els microrelats han trobat a les xarxes, un mitjà idoni i atractiu per 

arribar a una major quantitat de públic. Normalment, han fet part dels gèneres 

asincrònics com són els blogs i les darreres tendències han ampliat nous 

horitzons cap a xarxes socials com Twitter o Instagram. Precisament, en aquest 

treball presentam el microrelat com a gènere asincrònic. 
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2.5.El microrelat 
 L’acte narratiu naix de la mà de la consideració de l’ésser humà com a 

tal, i és que, des dels inicis de l’era humana, la narració ha estat utilitzada 

per a la transmissió de coneixements. 

 El concepte de narrativa, d’ús consuetudinari, és definit al Diec2 com 

“una exposició ordenada de fets històrics o reals, imaginaris o fantàsics“. De 

la definició n’extreim que el concepte abraça diversos formats i formes de fer 

narrativa i, que un factor que el condicionarà, serà el context de producció. 

És, doncs, un concepte ampli amb diverses interpretacions, fet que ha 

derivat en què estudiosos com Reis i López (2002) facin distincions respecte 

al terme narrativa i afirmen que pot ser entès en diverses accepcions: 

narrativa quant a enunciat narrativa com a conjunt de continguts 

representats per aquest enunciat narrativa com acte de relatar-los o 

narrativa com a un dels components d’una tríada de formes universals 

juntament amb la lírica i el drama. 

 L’extensió d’una narració és relativa però si aquesta és més aviat breu 

rep la denominació de conte. De fet, el diccionari defineix aquest concepte 

com una “narració generalment breu d’uns fets llegendaris, ficticis o 

originàriament reals, amb la intenció d’entretenir, divertir, moralitzar, etc.”. De 

fet es manifesta que “la brevetat és un concepte subjectiu” i és que aquest 

pot variar depenent de l’època i el context. Definir la brevetat esdevé una 

labor quasi inabastable però pot ser entès “per comparació a la no brevetat, 

per això parlant de narracions, el que és breu és allò que té una estructura 

mínima per esdevenir narració” (Vila, 2015, p. 16). 

 El conte no és, però, l’estructura narrativa existent més breu sinó que 

ho és el microrelat. Ens podem referir a aquest gènere amb una gran 

varietat de termes però les formes més assidues a la xarxa són minirelat, 

nanoconte, microconte o, fins i tot, minificció, entre d’altres. Segons 

Company (2013) el gènere ha aconseguit fer-se un lloc dins l’univers literari 

gràcies a la breu extensió que presenta, la capacitat de síntesi que suposa i 

a la velocitat en què pot ser llegit.  
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 Company (2013) relata a l’article Què és un microrelat? que les 

característiques que el defineixen són presents a altres formes de narrativa 

breu, com els contes o, fins i tot, els acudits. Malgrat això, la distinció recau 

sobre els objectius i l’estil. El microrelat per esdevenir un gènere com a tal, 

necessita tenir els tres elements estructurals bàsics de la narració: 

presentació, nus i desenllaç, és a dir, s’ha de resoldre un conflicte 

prèviament presentat però la dificultat recau en la necessitat d’haver 

d’explicar amb la quantitat mínima d’elements possible l’essència del que vol 

ser transmès. Esdevé, doncs, un text literari complet, independent, autònom 

i complet, encara que el final pot o no quedar obert. 

 La brevetat és l’aspecte característic que s’intueix del mateix nom del 

gènere (microrelat, nanorelat, microconte, microficció…). L’extensió és, 

però, molt variada i discutida entre els estudiosos. Company (2013) no deixa 

de banda la controvèrsia i indica que els teòrics es poden d’acord amb 

l’extensió mínima, que pot ser, fins i tot, una sola paraula sempre hi quan 

vagi acompanyat d’un gran títol. La diversitat d’opinions ve alhora de 

plantejar l’extensió màxima i és que alguns la situen en unes trenta línies i, 

d’altres, en dues o tres pàgines.  

 Els altres elements bàsics són definits a l’article de l’XTEC 

Característiques del microrelat. Un d’aquests elements de què no es pot 

prescindir és del títol. L’element no manca d’importància atès que en els 

texts breus no només fa la funció pròpia del títol sinó que esdevé la primera 

línia del relat i pot aportar, al lector, la clau de la lectura, el començament de 

la història o el final i, quan ens referim al final, és que s’omple de sentit un 

cop acabat de llegir la narració. Així doncs, el títol i el text formen una unitat 

indissoluble. Pel que fa al text, com tota creació literària el llenguatge utilitzat 

és, indiscutiblement, un dels elements essencials. Els microcontes es fan 

servir d’una prosa senzilla però acurada i precisa i, sovint, enginyosa i 

poètica.  
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 Títol: El sabor de una media luna a las nueve de la mañana en un 

viejo café de barrio donde a los 97 años Rodolfo Mondolfo todavía se reúne 

con sus amigos los miércoles a la tarde 

    Text: “Qué bueno”  

       (Luisa Valenzuela) 

 L’exemple presentat anteriorment és una mostra clara que el títol pot 

ser fonamental per entendre la història. En aquest cas, el títol és molt més 

llarg que el conte en si mateix. El títol porta intrínsecament la funció 

focalitzadora en tant que completa el significat del relat en la seva totalitat, 

fins a tal punt que pot desemmascarar la intenció de l’autor. 

 El fragmantarisme és un altre tret habitual. La seqüència narrativa sol 

ser incompleta, és a dir, els finals poden ser imprevistos i oberts, sense una 

única interpretació possible, de tal manera que el consumidor és convidat a 

reflexionar envers la narració. Un dels exemples més significatius és El 

dinosaurio d’Augusto Monterroso, el microrelat per excel·lència.  

Títol: El dinosaurio 

 Text: “Cuando despertó, todavía estaba allí”. 

 Els nanorelats, a més, poden tenir un caràcter transtextuals, és a dir, 

que tant es poden referir a textos ja elaborats o esdevenir els antecedents 

de textos posteriors.  

 Text: “Para mirarte mejor” 

   

     (Juan Armando Epple) 

 En aquest cas hi és present la intertextualitat amb un text major, en 

aquest cas el conte popular de la Caputxeta Vermella. El lector de les 
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microficcions ha de conèixer els mecanismes d’evocació així com les 

al·lusions  a què és referit. 

 Finalment, cal fer una mirada a la temàtica i es pot sentenciar que 

aquesta és molt variada. De fet, el més important és que, d’una manera o 

una altra, tracta l’àmbit dels interessos humans encara que els protagonistes 

siguin o no reals. Així doncs, els microrelats seran tan variats com ments 

humanes hi ha. En definitiva, els microrelats són una altra tècnica d’explicar 

històries grans i profundes.  

3. Estat de la qüestió 
 Instagram és una aplicació en potència i de fàcil abast i, per aquestes 

dues raons, ens hem endinsat a fer una recerca d’articles científics però també 

a altres espais web per a tenir constància de si l’aplicació ja ha estat utilitzada 

per docent en experiències educatives i didàctiques anteriorment. Hem decidit 

ampliar les fronteres de recerca perquè considerem tan vàlides aquelles 

experiències analitzades a articles científics com les plasmades pels mateixos 

docents en blogs o altres plataformes virtuals similars. Ens interessa, doncs, 

conèixer el tipus d’activitat creada però també les pràctiques i les impressions 

que en deriven de la mà del professionals. 

3.1. Experiències educatives a través d’Instagram  
 Les experiències educatives a través de les SNS són constants i molt 

variades. Diferents personalitats relacionades amb el món educatiu han 

publicat les experiències pròpies dutes a terme a través d’aquesta aplicació. A 

tall de mostra, hem seleccionat les experiències més rellevants dutes a terme 

fins el dia d’avui.  

 Dos Santos Teixeira, de Sousa Santos i Afonso proposen una 

experiència didàctica relacionada amb el màrqueting i l’escriptura. L’alumnat 

havia de dissenyar una divulgació d’un producte que, en parelles, estaven 

comercialitzant. Havien de publicar una fotografia acompanyada d’un text amb 

l’objectiu d’aconseguir un nombre elevat de seguidors que responien a la 

difusió que havia aconseguit el producte en qüestió. Una de les conclusions 
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que en varen extreure de l’experiment és que les tecnologies han de ser 

aliades del sistema educatiu per aproximar-se a la realitat de l’alumne. 

 De Almedia Santos presenta l’Instagram com “un espai d’aprenentatge”. 

L’experiència de l’autor es basa en la creació d’un compte d’Instagram propi 

per l’assignatura on, a partir d’imatges i textos, l’alumnat pugui reforçar els 

continguts prèviament estudiats a classe. En aquesta experiència el docent és 

el creador i divulgador dels continguts mentre l’alumnat esdevé el receptor dels 

coneixements. Així i tot, cal recordar que el SNS permet crear una comunitat 

educativa de la qual els usuaris partícips tenen la possibilitat d’interactuar entre 

sí.  

 Segons Martín (2014) les SNS permeten tant als docents com a 

l’alumnat anar més enllà de l’aula, rompent les barreres de temps i espai, i 

fomenten la construcció d’una comunitat d’aprenentatge global. Amb aquesta 

sentència, l’autora deixa veure el seu posicionament a favor de la inclusió de 

les SNS dins les aules. La proposta didàctica que presenta és aprendre 

vocabulari, reforçar les estructures gramaticals i crear conversacions amb 

l’objectiu que els estudiants puguin seguir practicant un cop finalitzat el curs.  

 Una de les propostes lingüístiques més recents és la que ofereix 

Martínez (2014). En aquest cas es proposa adaptar el gènere teatral el conte 

La pastora Marcela de Miguel de Cervantes. L’objectiu principal és treballar el 

teatre des d’una perspectiva innovadora utilitzant les eines TIC. 

 Martínez i Fernández (2017) presenta la possibilitat d’apropar al gènere 

poètic l’alumnat a través de l’Instagram. Els autors afirmen que és una eina 

pedagògica amb grans possibilitats i aposten per estudiar el potencial didàctic 

en el context educatiu. L’estudi conclou quatre fortaleses a destacar: d’entrada, 

la comunicació escrita en les xarxes socials (els estudiants han utilitzat 

correctament la llengua escrita seguint els criteris de correcció -adequació, 

coherència i cohesió-), la comunicació instantània (el “missatge directe” ha 

possibilitat el contacte constant entre alumnat i equip docent), el Feedback 

d’aprenentatge (la interacció entre l’alumnat i l’aprenentatge ha proporcionat 

una retroalimentació tant en l’àmbit individual com a col·lectiu) i el 

desenvolupament de competències i aprenentatge de continguts (la xarxa 
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social ha deixat constància dels objectius que s’han anat assolint així com les 

competències que es plantejaven (lingüística, literària, social i cívica). 

 En l’àmbit de l’educació, són molts els docents que aposten per diferents 

recursos TIC per donar a conèixer pràctiques dutes a terme amb i per 

l’alumnat. En són un bon exemple els blogs que permeten crear comunitats 

d’aprenentatge on els participants actius poden interactuar i intercanviar 

coneixements. Per aquest fet,  hem considerat oportú fer-los una mirada i 

esmentar els recursos extrets de diferents llocs web.  

 El blog Elige educar ofereix vuit idees d’aplicacions lingüístiques per 

convertir Instagram en una eina d’aprenentatge amb moltes possibilitats. 

Londoño (2017) proposa una primera activitat de descriure i narrar. Les 

diferents tipologies d’imatges que ofereix l’aplicació, incita a utilitzar altes dosis 

de creativitat. Estar informats és una de les altres possibilitats. La premsa com 

a font d’informació ha deixat de ser l’opció més recurrent pels joves que es 

decanten, altre cop, per les xarxes. És per això que interessa convertir-la en 

una oportunitat perquè l’alumnat s’informi. L’activitat consisteix a seleccionar 

publicacions, publicar-les en el perfil de classe amb una descripció que permeti 

entendre el contingut de la notícia. Així doncs, es treballarà l’escriptura a través 

de la sintetització de textos. Els diaris d’aprenentatge és una metodologia 

d’avaluació que molts teòrics recomanen a través dels quals reflexionen i 

comparteixen sobre tots els coneixements adquirits. És, doncs, una manera 

que els portafolis esdevinguin atractius per a l’alumnat. Les dues darreres 

activitats que proposa apel·len a la creativitat. Per una banda, a l’activitat 

Creativitat, els estudiants han de recórrer a la seva part més creativa i 

compartir les creacions a través de l’aplicació. Finalment, proposa una 

alternativa per a la narració oral i escrita, Narrar històries a partir de la imatge 

d’un personatge. La inspiració de l’activitat naix arran del perfil Humans of New 

York, una conta que ompl d’històries sobre els i les protagonistes que 

apareixen en la fotografia. 
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 Altres opcions són fomentar la lectura, investigar o debatre. Portades de 

llibres amb síntesis dels continguts poden fomentar la lectura de l’alumnat. A 

més, la xarxa està replena d’imatges de recons icònics del món. Les 

oportunitats són immenses, des d’investigar els lloc o espais fotografiats a 

treballar la geografia des d’una perspectiva diferent. En últim terme, l’article 

proposa la xarxa per iniciar -a través de les imatges- un debat o discussió 

guiada.  

 

Imatge (1): Publicació de Humans of New York (@humansfny).

 L’article de Proyectos Escuela 2.0.  «5 usos educativos de Instagram» 

resumeix cinc aplicacions possibles, dues de les quals estan relacionades amb 

l’àrea de llengua. D’una part, proposa una activitat de Fotoperiodisme i, de 

l’altre, Escritura més fotografies. La primera destaca el poder de la fotografia 

que afirma que és coherent en totes les matèries així que presenta infinites 

possibilitats, Pel que fa a la segona, es descriu l’activitat com a objectiu per a 

practicar tant la llengua materna com una llengua estrangera. Altrament, també 

pot ser utilitzada com a recurs per escriure poesia o narracions de ficció. 

Experiments científics i projectes d’educació plàstica i visual, recaptar fons i 
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compartir les activitats i el progrés dels estudiants són les altres tres 

possibilitats. 

 Arribats en aquest punt, hem fet un repàs d’experiències educatives que 

han utilitzat l’aplicació com a suport per a crear diferents activitats. Gràcies a la 

lectura i l’anàlisi, ens hem adonat que és un recurs emprat en diferents 

matèries fet que ens ha animat a dissenyar, implementar i avaluar la nostra 

proposta.  

4. Disseny d’una experiència: Construcció de microrealts a través 
d’Instagram 

 4.1. Metodologia d’investigació 
 Per a conèixer les percepcions de l’alumnat en relació a l’activitat duta 

a terme a l’aula de català, hem seguit un enfocament mixt atès que ens 

interessava conèixer i explorar les percepcions dels partícips usant, però, un 

instrument de recollida de dades quantitativa. 

 Una investigació és la suma de “processos sistemàtics, crítics i 

empírics” (Hernández, 2010 ,p. 4) d’un estudi d’un fenomen concret. La 

investigació pot presentar enfocaments diferents, segons les necessitats 

que cadascuna presenta, sempre de manera minuciosa per tal de generar el 

coneixement més precís possible. Tot i això, Grinell (1997, citat a 

Hernández, 2010, p. 4) estableix 5 fases afins que presenten els diferents 

tipus d’investigacions: s’observa i s’avaluen fenòmens concrets, 

s’estableixen idees derivades de l’observació i avaluació, demostren el grau 

de fonaments que aquestes presenten, revisen les idees i proposen noves 

observacions i avaluacions per fonamentar, aclarir, modificar o, fins i tot, 

generar nou coneixement. 

 Segons Hernández (2010), l’enfocament quantitatiu, per una banda, és 

l’utilitzat per a reunir dades probatòries per fonamentar una hipòtesi. Una de 

les característiques que el defineix és que empra la base numèrica així com 

l’anàlisi estadístic per provar les teories prèviament formulades. Per l’altra, 

l’enfocament qualitatiu utilitza la recollida de les dades per descobrir 
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preguntes d’investigació mitjançant el procés d’interpretació. Així doncs, no 

empra base numèrica. L’enfocament quantitatiu possibilita generalitzar els 

resultats de manera més àmplia així com concedeix major control sobre els 

fenòmens investigats; en canvi, la investigació qualitativa ens dota de dades 

més profunditzades, detallades i  singulars. Els dos enfocaments són útils i 

presenten característiques interessants depenent l’objectiu de recerca que 

es persegueix.  

 Per això, i atès que el nostre objectiu del treball ha estat investigar i 

explorar el que els alumnes pensen de la proposta que he dissenyat, 

implementat i avaluat, hem optat per seguir un enfocament mixt que ens 

permetés aportar coneixement transcendental en el camp de les TIC a 

l’educació.  

   

 4.2. Objectius d’investigació 
 Els objectius d'investigació que s'han definit són els següents: es pretén 

conèixer les impressions dels alumnes participants en l’experiència per tal de 

poder-la valorar com a activitat funcional per a treballar l'expressió escrita i la 

creativitat en un context proper però alhora desconegut com espai 

d’aprenentatge. A més, ens interessa saber no només si consideren l'activitat 

motivadora i novadora sinó si consideren positiu crear nous entorns 

d'aprenentatge a través de les xarxes socials. Ens interessen, doncs, no només 

els aspectes purament de la realització de l'activitat sinó també tots aquells que 

estan relacionats i que en deriven per tal de dirigir futures investigacions 

d'innovació educativa. 

 4.3. Instrument 
 L’instrument del qual ens hem servit és original de Ramon (2007) creat 

per avaluar una proposta similar en el seu TFM.  Aquesta eina fou utilitzada 

per a conèixer les percepcions de l’alumnat dins l’assignatura d’Educació 

Plàstica i Visual. A partir d’aquest original, n’hem fet una adaptació que 

respon als interessos de l’activitat de l’assignatura de LC. Tal com es pot 

!22



Construcció de microrelats a la xarxa: una experiència educativa a través d'Instagram

observar  s’han adaptat dues de les qüestions i s’ha ampliat el qüestionari 4

amb tres més. Ha esdevingut, així, una eina fiable (validada per usos 

anteriors) i que aporta, conseqüentment, un grau més de validesa a la 

recerca que us presentam. 

 4.4. Participants  
 A partir d’un estudi publicat al PEC del centre, IES Guillem Cifre de 

Colonya, hem pogut establir el perfil d’alumnat que rep l’institut. Ens interessa 

especialment, les dades referents a la possessió de dispositius electrònics dels 

infants, perquè d’aquí en deriva que l’alumnat compti o no amb els recursos 

necessaris per a realitzar l’activitat. Hem de recordar que és una activitat on és 

necessari disposar d’un dispositiu mòbil amb accés a internet no només per a 

realitzar la seva activitat sinó que també per anar seguint la feina dels 

companys. 

 L’alumnat que s’incorpora a l’institut prové, majoritàriament, del nucli 

urbà de Pollença atès que amb l’obertura de l’IES Clara Hammerl, els alumnes 

amb residència al port de Pollença hi cursen l’ESO. Quan aquests alumnes 

acaben l’educació obligatòria i tenen intenció de seguir amb els estudis de 

batxillerat, s’incorporen a l’institut del poble. Així doncs, El 69% de l’alumnat 

resideix a Pollença, un 30% als afores o al Moll (Port de Pollença) i tan sols un 

1% fora del municipi. Pel que fa a la població estrangera cal dir que rodeja el 

14%, una xifra molt baixa per tractar-se d’un municipi on, a causa del turisme, 

hi ha molta immigració. Gran part de la població estrangera resideix al Moll i, 

per tant, l’institut que els acull és l’IES Clara Hammerl. A més, la incorporació 

tardana d’alumnat tampoc és gens elevada però la tendència habitual és una 

incorporació òptima al centre. La resta de l’alumnat és nascut al mateix 

municipi menys un 3% que són de la península.  

 Pel que fa a la possessió d’aparells electrònics, les darreres dades que 

té el centre afirmen que més del 90% dels alumnes de més de 14 anys tenen 

un dispositiu mòbil amb accés a internet i, gran part d’aquests, també compten 

amb altres aparells per a connectar-se a la xarxa. Aquestes informacions són 

 Veure els Annexos.4
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extretes d'una conversa amb la coordinadora del centre i cap d'orientació M. 

Isabel Font atès que les dades referent a l'alumnat són d'un qüestionari realitzat 

durant el curs 2006/2007 i, evidentment, el panorama actual és 

significativament diferent. 

 4.5. Descripció de l’experiència 
 L’activitat que realitzàrem a les aules naixé arran de la necessitat 

d’endinsar l’alumnat dins el món de la narrativa i la literatura i és que, amb 

tants de possibles lúdics amb què conviu avui, sovint deixa de banda la seva 

part més creativa i deixa d’explotar un món d’expressió replet d’infinites 

possibilitats.  

 Apel·làvem a la creativitat, i si proposàvem l’activitat des d’una 

perspectiva innovadora, no volíem caure en l’error de crear una activitat de 

caràcter tradicional i, conseqüentment, poc motivadora. És, en aquest 

moment, que ens interessàrem per introduir l’element que esperàvem que 

esdevingués generador de noves sensacions i inquietuds. L’element no és 

d’altra del que venim exposant des de principis de la investigació: 

l’Instagram.  

 Des del respecte als creadors de l’aplicació,  ideàrem una activitat que 

respectàs el disseny proposat per la plataforma: la importància de la 

creativitat en la imatge i en el text per compartir a través de l’univers de la 

tecnologia i la informació. Així doncs, Instagram es va convertir en el suport 

de creació i difusió de les microhistòries.  

 Realitzar l’experiència havia de significar connectar amb l’alumnat i per 

aconseguir-ho es va crear un compte pròpia de l’assignatura on, entre 

imatges, es compartien les indicacions i tot el material requerit. Creàrem el 

compte Microrelatsencatalà amb el nom d’usuari @catalainstitut i 

convidàrem l’alumnat a seguir-lo. El dia de la presentació de l’activitat a 

classe, des del compte @catalainstitut, compartírem la primera publicació 

amb l’alumnat, convertits, ja, en seguidors, on explicarem les activitats que 

haurien de dur a terme. 
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 La primera activitat estava destinada a promoure la motivació per a 

l’escriptura. Per a iniciar-s’hi, els plantejàrem una activitat d’inspiració a 

través de tres imatges, cada una d’estil diferent. A través del compte 

personal de l’assignatura, es penjaren tres imatges mancades de text, 

excepte per indicar-ne l’autor. A partir de la imatge que més els suggerís  

havien de crear un text tenint en compte que l’originilitat havia de ser 

perceptible. 

 Seguidament, presentàrem la segona part de l’experiència on l’alumnat 

tenia la possibilitat d’expressar-se mitjançant el text i la fotografia, creant 

una relació d’interdependència entre els dos elements. L’alumnat havia de 

penjar -des de el seu compte- un microrelat amb una imatge que funcionàs 

com a suport. A través de l’experiència, recercàvem la part més creativa dels 

usuaris, fet que ens ha portat a abolir qualsevol precondició temàtica i/o 

estilísca. A les publicacions hi havien d’incloure els hashtag #microrelat  i 

#quèfeimacatalà perquè a través de les etiquetes es podein trobar, en certa 

manera, classificats.  

  

 4.6. Programació de l’activitat. Unitat didàctica 

 4.6.1.Assignatura 
 Com assenyalàvem al principi de l’estudi, proposam un disseny d’una 

experiència educativa per a l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura. 

L’assignatura es classifica com a troncal atès que és obligatòria durant les 

etapes d’ESO i Batxillerat. L’experiència, però, està específicament 

dissenyada per a l’etapa de Batxillerat, pels qui cursen primer. L’alumnat no 

serà d’una única modalitat de batxillerat sinó que seran partícips tant els del 

Batxillerat Científic, Social i Humanístic, les tres modalitats que es poden 

cursar a l’IES Guillem Cifre de Colonya. 

 4.6.2. Competències clau 
 La unitat didàctica pretén contribuir en el desenvolupament de les 

següents competències clau: la competència lingüística, la competència 

d’aprendre a aprendre i la competència digital. 
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 La competència lingüística és bàsica a una assignatura de llengua com 

és LC. S’hi contribuirà directament a partir de l’activitat d’escriure microrelats 

a la xarxa. La competència d’aprendre a aprendre es desprèn de la mateixa 

activitat. Els alumnes hauran d’aprendre a regular-se a partir de l’avaluació 

duta a terme per part de la professora en pràctiques a través d’una rúbrica 

però també a partir de la col·laboració dels companys que hi hauran de 

participar activament a través de Likes i comentaris als microrelats publicats. 

A partir d’aquestes tres informacions l’alumne haurà de ser capaç de regular 

el seu propi ensenyament, modificant i prenent consciència dels diferents 

aspectes que, entre uns i els altres haurem destacat. Finalment, i com se’n 

desprèn del suport de l’activitat, es contribuirà en la competència digital atès 

que hem integrat una eina TIC per a realitzar l’activitat i l’hauran de fer servir 

de manera cívica i des del respecte cap als companys i l’assignatura.  

 4.6.3. Objectius específics d’àrea 
 Per a aquesta unitat didàctica, els objectius específics de Llengua 

Catalana i Literatura de referència són l’1, el 2, el 5, el 6, el 8 i el 9, 

desenvolupats a continuació: 

1.Comprendre i crear missatges orals i escrits en llengua catalana amb 

adequació, coherència, cohesió i correcció, mitjançant l’aplicació dels 

coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes d’ús 

lingüístic, per a propòsits acadèmics i socials. 

2. Fer un ús correcte de les normes que regulen l’ortografia, la morfologia, la 

sintaxi i el lèxic. 

5. Emprar tant les fonts impreses com les digitals per obtenir, seleccionar i 

transmetre informació per produir treballs acadèmics amb rigor, claredat i 

coherència 

6. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia 

capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el 

control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres. 
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8. Analitzar i comentar, des del punt de vista formal i del contingut, textos en 

prosa i en vers, de qualsevol tipologia i fer de la lectura una forma 

d’enriquiment personal i d’obertura al món. 

9. Valorar la importància d’usar el registre lingüístic adequat a cada situació 

comunicativa. 

 4.6.4. Objectius didàctics 
 A partir dels objectius específics d’àrea, aquesta unitat didàctica, treballarà els  
següents objectius didàctics: 

1. Conèixer les característiques del gènere del microrelat i els màxim 

exponents a nivell català, espanyol i hispanoamericà. (Bloc 4. Educació 

literària) 

2. Aprendre la tècnica per crear un microrelat seguint les característiques 

bàsiques.  (Bloc 2. Llegir i escriure) 

3. Valorar els microrelats com a literatura de qualitat. (Bloc 4. Educació 

literària) 

4. Prendre consciència d’una bona escriptura sense tenir en compte el mitjà. 

(Bloc 2. Llegir i escriure) 

6. Ampliar el cabdal lèxic. (Bloc 3. Coneixement de la llengua)  

7. Demostrar les habilitats per moure’s dins les xarxes socials usant-les de 

manera responsable i crítica. (Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar) 

9. Dotar d’eines per autoregular-se i col·laborar amb les autoavaluacions 

dels companys per a millorar les seves propies creacions. (Bloc 3. 

Coneixement de la llengua) 

 4.6.5. Continguts 
 Els continguts que es treballaran en les diferents activitats deriven dels 

objectius didàctics concretats al punt anterior.  

1. Lectura crítica de microrelats. 

2. Creació dels microrelats a partir de les característiques bàsiques del gènere. 
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3. Implicació en el reconeixement dels microrelats com a gènere de qualitat. 

4. Interès per a respectar les normes ortogràfiques, de coherència, cohesió i 

adequació. 

5. Consciència per fer lectures crítiques. 

6. Interès per ampliar el vocabulari i utilitzar-lo amb precisió i correcció. 

7. Les xarxes socials com a suport de creacions artistico-literàries. 

8. Autoregulació i col·laboració amb l’avaluació dels companys. 

 4.6.6. Activitats i temporalització 

Què és un microrelat? 
Activitat de presentació. Explicació teòrica de les característiques del gènere, 

lectura dels microrelats més rellevants de la història i presentació del compte 
@catalainstitut. Col·loqui per a conèixer les impressions.

55min

Conversa amb Paco Esteve 
Visita de l’expert Paco Esteve perquè l’alumnat pugui conèixer de primera 
mà l’experiència d’un escriptor d’èxit.

25min

Investigam? Recerca de microrelats a la xarxa. 
L’alumnat es posa a la pell d’investigadors per fer una recerca exhaustiva a 

Instagram per descobrir microrelats. L’activitat culmina amb una lectura 
compartida d’alguna de les obres.

30 min

Què ens suggereix la fotografia? 
A partir de tres fotografies penjades al perfil d’Instagram de l’aula, l’alumnat 
ha de crear un microrelat que derivi del que li ha suggerit una de les 

fotografies.

*

El gran plaer de crear. L’art total: de l’escriptura a la fotografia 
Creació dels microrelats de temàtica lliure respectant tots els aspectes 
característics del gènere i els pròpiament lingüístics. Els microrelats hauran 
d’anar il·lustrats amb una imatge que els complementi i hi mantengui una 

certa relació.

*

Coavaluació 
A partir dels mecanismes d’interacció que ofereix l’aplicació, han de 
contribuir amb l’avaluació i autoavaluació dels companys. Per això, hauran 
de fer un mínim de dos comentaris a algunes de les publicacions dels 

companys, així com podran utilitzar els Likes per a destacar la feina dels 
companys.

*
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  La temporalització de les activitats que no està definida (*) és perquè són 

les tasques que es realitzen de forma autònoma i fora del centre escolar. Tot i 

això, la docent en farà un seguiment continuu i, si escau, se’ls proporcionarà 

les orientacions necessàries. 

  L’activitat es duu a terme durant el tercer trimestre en un període concret 

de tres setmanes. Les classes compreses entre aquestes setmanes no estan 

dedicades exclusivament a la realització de les activitats de microrelats sinó 

que es combina amb altres activitats de temàtica diferent i programades a 

altres unitats didàctiques. 

 4.6.7. Recursos i activitats complementàries  
 El material necessari per a poder participar en l’activitat és un 

dispositiu mòbil amb accés a internet. A més, per a la realització de 

l’activitat, serà necessari un compte a la plataforma on-line Instagram, 

personal, única i intransferible, per garantir una major seguretat davant el 

ciber-assatjament escolar. Així doncs, l’alumnat podrà utilitzar la compta 

pròpia (en el cas que ja en tengui) o bé en podran crear una de nova. Serà 

imprescindible, per participar en l’activitat, que la professora tengui 

constància de quin nom d’usuari utilitzen a la xarxa. Per això,  un cop haguin 

decidit amb quin nom treballaran, els alumnes l’enviaran a la professora a 

través del moodle.  

  

 4.6.8. Matodologia 
 La metodologia utilitzada per a la realització d'aquesta unitat didàctica és 

de caràcter constructivista, on l'alumne és protagonista del seu procés 

d’ensenyament-aprenentatge. La docent és una guia i facilitadora en aquest 

procés, programant activitats motivadores i que despertin l'interès de l’infant, 

Autoavaluació 
A partir de la rúbrica facilitada per la docent, els comentaris dels companys i 
els Likes, cada individu haurà de reflexionar sobre el seu propi procés 

d’aprenentatge i, si escau, modificar els aspectes del microrelat / il·lustració 
que cregui convenient.

*
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alhora que els ajudin a la consecució dels objectius establerts per a aquesta 

etapa educativa. 

 Cal destacar que els principis que guiaran la unitat didàctica presentada 

seran: l'aprenentatge significatiu durant el qual es durà a terme una atenció 

personalitzada proporcionant orientació personal, acadèmica i professional a 

tot l’alumnat; i la flexibilitat atès que la gran part de les activitats que es 

presenten es poden adaptar a les circumstàncies individuals de l'alumnat 

facilitant la formació des de diferents llocs, hores i ritmes que cada alumne 

decideixi. 

 4.6.9. Avaluació 

 4.6.9.1. Instrument d’avaluació 
 La modalitat d’avalucaió que utilitzarem serà la coneguda com a 

avaluació final. Segons Santmartí (2010) respon a la que es duu a terme al 

final del procés d’ensenyament-aprenentatge amb l’objectiu d’identificar si 

s’ha adquirit satisfactòriament el conjunt de continguts de manera 

significativa. Aquesta pot ser, o bé, formativa, o bé, selectiva. La diferència  

recau en què la segona només pretén qualificar l’alumnat, en canvi, la 

primera -i per la qual nosaltres ens hem decidit- s’utilitza perquè els 

estudiants tenguin consciència  dels seus èxits i/o per a prendre consciència 

per a regular altres processos d’ensenyament-aprenentatge de continguts 

similars. L’eina a través de la qual durem a terme aquesta avaluació és la 

coneguda com a rúbrica: 

“Una rúbrica és una matriu que explicita, d’una banda, els criteris de 

realització relacionats amb l’avaluació d’una competència (o de diferents 
competències) i, de l’altra, els criteris de resultats corresponents als 
diverents nivells d’assoliment. […] Els nivells … es poden associar amb les 

notes tradicionals, però és busca no reduir la valoració a un càlcul numèric, 
sinó fer més visible què hi ha al darrere d’un nùmero” (Santmartí, 2010, p.
28). 

 La decisió d’utilitzar una rúbrica com a eina d’avaluació respon, doncs, 

a la necessitat de comptar amb un instrument que, a part d’avaluador, 
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esdevengui una contribució al procés d’ensenyament-aprenentatge de 

l’alumat. La rúbrica, de creació pròpia, està dissenyada per a respondre a 

les necessitats que una activitat com la presentada necessita: ressaltar tant 

els aspectes lingüístico-textuals com la relació que presenta amb la imatge 

seleccionada, respectant, així, el caràcter de l’aplicació. 

 Un altre aspecte que hem considerat, és la disposició dels punts a 

analitzar atès que, sí tenim la necessitat de crear una eina vàlida pel procés 

d’ensenyament-aprenentatge, ha d’esdevenir entenedora i funcional. Així 

doncs -i com bé hem explicat a l’apartat dels microelats - la imatge és 5

l’element que il·lustra el text però que en permet una doble lectura. 

 Finalment, cal dir que la rúbrica amb els aspectes a corregir marcats, 

se’ls facilita a l’alumnat a través del moodle de l’assignatura. Comptar amb 

aquest espai virtual facilita tant la comunicació com l’avaluació. 

 veure marc teòric5
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Model de rúbrica creada per a l’avaluació de l’activitat. 

3 2 1

Elements

Apareixen tots els 

elements acordats 
respectant l’ordre lògic: 
imatge, títol, text, autor. 

La disposició del 
hashtag és lliure, depèn 
de l’autor. 

Apareixen tots els 

elements acordats però 
sense seguir l’ordre 
lògic.

Manca d’algun 

dels elements 
acordats.

Títol

Atractiu pel lector. 
Suggerent i convida a la 

lectura. Guarda relació 
amb la temàtica.

Bastant atractiu. Guarda 
relació amb la temàtica.

Poc atractiu. No 
guarda relació 

amb la temàtica, 
manca de sentit.

Caracterís
tiques del 
text

Narrativitat i brevetat. 
Presenta l’estructura 
propia de textos 

narratius: plantejament, 
nus i desenllaç.

Alguns dels elements 
queda poc definit o és 
ambigu. Presenta en 

certa manera narrativitat 
i brevetat.

No presenta 
l’estructura bàsica 
dels textos 

narratius i n’és 
qüestionable la 
narrativitat i/o 

brevetat.

Final

Final obert, convida a 

les dobles lectures. És 
impactat i sorprenent. 
Permet al lector fer-se 

seu el relat.

Final poc impactant o 

sorprenent tot i que 
permet les dobles 
lectures.

Final tancat, no 

dóna lloc a dobles 
interpretacions. 

Ortografia
No hi ha faltes 

d’ortografia.

Hi ha entre 1-3 faltes 

d’ortografia diferents.

Hi ha més de 3 

faltes d’ortografia 
diferents. 

Imatge

La imatge presenta una 
relació directa amb la 
temàtica del microrelat, 

l’il·lustra però no 
condiciona al lector, en 
permet la doble lectura.

La imatge presenta una 
relació directa amb la 
temàtica del microrelat, 

l’il·lustra però condiciona 
al lector. No es permet la 
doble lectura.

La imatge no 
guarda cap tipus 
de relació amb la 

temàtica del 
microrelat. 
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 4.6.9.2. Criteris i Estàndards d’Avaluació d’Aprenentatge 
 A partir dels criteris i Estàndards d’Avaluació d’Aprenentatge establerts 

en el decret 35/2005, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum de 

batxillerat a les Illes Balears es farà l'avaluació de la unitat didàctica 

presentada. Així mateix, per a facilitar el treball de la docent i l'alumnat s'oferirà 

la rúbrica presentada anteriorment com a guia. 

Objectius Criteris i EAA

1

-Reconèixer els trets propis de les diferents tipologies textuals, identificar la 
seva estructura i els trets lingüístics més importants en relació amb la 
intenció comunicativa.  

-Reconeix i explica els trets estructurals i lingüístics dels textos narratius, 
descriptius, expositius i argumentatius. 

2

-Reconèixer els trets propis de les diferents tipologies textuals, identificar la 
seva estructura i els trets lingüístics més importants en relació amb la 
intenció comunicativa.  

-Analitza i explica els trets formals d’un text en els plans morfosintàtic, 
lexicosemàntic i pragmaticotextual, relaciona el seu ús amb la intenció 
comunicativa de l’emissor i la resta de condicions de la situació comunicativa. 

-Aplicar els coneixements adquirits per a l’elaboració de discursos orals o 
escrits amb adequada coherència i cohesió. 

-Incorpora els diferents procediments de cohesió textual a la seva pròpia 
producció oral i escrita.

3 i 4

-Reconèixer els trets propis de les diferents tipologies textuals, identificar la 
seva estructura i els trets lingüístics més importants en relació amb la 
intenció comunicativa.  

-Valora els recursos expressius emprats per l’emissor d’un text en funció de 
la seva intenció comunicativa i de la resta dels elements de la situació 
comunicativa, diferencia i explica les marques d’objectivitat i de subjectivitat i 
els diferents procediments gramaticals d’inclusió de l’emissor en el text.

6

-Fa treballs d’investigació sobre temes del currículum o de l’actualitat social, 
científica o cultural, planificar-ne la realització, obtenir la informació de fonts 
diverses i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la seva 
realització, avaluació i millora. 
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 4.6.10. Temes transversals  
 El tema transversal que tractarem estarà relacionat en l’educació moral 

i cívica atès que prendrem consciència d’usar les xarxes socials a partir del 

respecte i intentarem fomentar la companyonia i el bon ambient a un entorn 

tan familiar com és la xarxa social Instagram. A través d’aquesta activitat 

intentarem educar i treballar el respecte que sovint manca a les xarxes 

socials. Per una banda intentarem que es prengui consciència del respecte 

necessari que es necessita per formar part d’una comunitat virtual així com 

les resposabilitats que hi van associades. Per l’altra, els dotarem d’eines per 

detecar i actuar davant aquells comportaments poc ètics o mancats d’ètica. 

5. Implementació 
 La realització d’una activitat pràctica requeria tenir els coneixements 

teòrics pertinents. Per això, férem una primera sessió on es va explicar que 

és un microrelat, quines són les característiques que el defineixen, a quines 

tècniques podien recórrer per crear les seves obres i, a més, férem un repàs 

dels microrelats més significatius al llarg de la història. La metodologia 

emprada per fer aquesta part teòrica fou la següent: preguntes prèvies per 

7

-Aplicar sistemàticament els coneixements sobre les diferents categories 
gramaticals en la realizació, l’autoavaluació i la millora de textos orals i escrits, 
prenent consciència de la importància del coneixement gramatical per a l’ús 
correcte de la llengua. 

-Revisa i millora textos orals propis i aliens, en reconeix i expluca incorreccions 
de concordança, règin verbal, ambigüitats semàntiques, etc.

8

-Conèixer l’origen i emprar fonts d’informació impresa o digital per resoldre 
dubtes sobre l’ús correcte de la llengua i avançar en l’aprenentatge autònom. 

-Coneix i consulta fonts d’informació impresa o digital per resoldre dubtes 
sobre l’ús correcte de la llengua i per avançar en l’aprenentatge autònom.

9

-Aplicar progressivament els coneixements sobre estructures sintàctiques dels 
enunciats per a la realització, l’autoavaluació i la millora de textos orals i escrits, 
prenent consciència de la importància del coneixement gramatical per a l’ús 
correcte de la llengua. 

-Enriqueix els seus textos orals i escrits, n’incorpora progressivament 
diferents estructures sintàctiques variades i aplica els coneixements adquirits 
per a la revisió i millora d’aquests textos.
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assabentar-me dels coneixements adquirits en etapes inferiors de 

l’educació; utilització d’una presentació com a suport de la part teòrica; 

lectura de microrelats considerats com a referents del gènere (tant en 

llengua catalana com en llengua castellana); presentació del compte 

d’Instagram: Aula de català, pròpia i exclusiva de l’assignatura; presentació 

de la rúbrica d’avaluació i col·loqui per conèixer les impressions de l’activitat 

així com l’ús que feien de l’aplicació habitualment.  

 Aquesta sessió, de 55 minuts, serví a l’alumnat per mantenir un primer 

contacte amb el gènere del microrelat i, conseqüentment, en l’activitat a 

realitzar, al mateix temps que, a mi, em fou de gran ajuda per conèixer les 

impressions prèvies de l’alumnat. A més, es donaren a conèixer les bases a 

seguir per a l’avaluació dels microrelats, la rúbrica. La presentació d’aquesta 

pretenia ser una guia atès que podien comprovar quins eren els aspectes 

més importants així com en podien extreure l’objectiu de l’activitat. Pretenia 

esdevenir una eina d’ajud a la creació conscient de relats com a taller 

d’escriptura. Després d’haver entrat en les qüestions metodològiques 

bàsiques se’ls presentà el compte d’Instagram que haurien de seguir per 

poder realitzar les activitats. 

 

Imatge (2). Primera entrada de Microrelatsencatalà  (@catalainstitut).
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 Per motivar-los a iniciar-se al món de la creació, vàrem comptar amb 

l’escriptor Paco Esteve guanyador del XXI Premi Enric Valor de Novel·la en 

Valencià i del XXVIII Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians amb la 

novel·la S’hi ha nevat. Esteve els va explicar, des de la seva pròpia 

experiència, la satisfacció que li produeix escriure literatura i els va regalar 

consells de com gaudir a través de l’escriptura. A través d’ell van tenir 

l’oportunitat de conèixer de primera mà el testimoni d’un gran autor.  

 Durant la sessió següent, ens posarem a la pell d’investigadors i 

cercàrem i llegirem diferents microrelats penjats a l’aplicació. Ens adonàrem 

que no només és un mitjà que fan servir els escriptors i aficionats per donar 

a conèixer els seus microrelats sinó que és un reclam de llibreries i 

institucions públiques per a crear diferents concursos del gènere i conèixer 

nous talents. Per facilitar la feina, els investigadors (els alumnes) utilitzaven 

diferents hashtags per trobar microrelats del tema que més els interessava i, 

alhora, comprovàrem la utilitat de l’eina. Després seleccionaren alguns dels 

microrelats i en férem una lectura compartida. 

 Arribats a l’equador de l’activitat, hi hagué un canvi de metodologia: 

passaren a treballar individualment des de casa i, després, es pactava una 

sessió setmanal per comentar els dubtes, les impressions,… en definitiva, 

els aspectes que més preocupaven a l’alumnat. Al mateix temps, 

aprofitàvem l’ocasió per fer-ne un seguiment de la participació i la qualitat de 

la feina. Durant aquestes sessions, els estudiants va participar activament i 

s’anaven resolent els dubtes a mesura que es plantejaven. Pactar una 

sessió setmanalment suposà que els mateixos alumnes intervinguessin amb 

la resolució dels dubtes i conflictes dels companys i prenguessin part de 

l’aprenentatge actiu. 

 La primera de les activitats de caràcter individual a realitzar era el 

comentari d’una de les fotografies penjades al perfil de l’aula. L’activitat 

perseguia un doble objectiu: per una banda, es pretenia fer-los prendre 

consciència de les dobles interpretacions que poden derivar d’una mateixa 

imatge, que l’espectador i receptor de l’obra se l’arriba a fer seva fins a tal 

punt que pren un significat únic per a cada individu. La idea era que 
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reflexionassin sobre el paral·lelisme existent entre la doble lectura de les 

imatges i els microrelats. Per altra banda, la intenció de facilitar l’inicació a 

l’escriptura de microrelats facilitant-ne una fotografia a partir de la qual es 

podien inspirar. Els partícips crearen les seves microhistòries al mateix 

temps que reflexionaven sobre l’aspecte més important del gènere: la 

importància de les dobles lectures i com aquestes poden arribar a divergir 

unes de les altres.  

 A continuació, podem observar les 3 imatges entre les quals podies 

escollir. La imatge de l’esquerra respon a una obra de la dissenyadora 

Marina Bordoy que ens va crear i cedir expressament per a l’activitat. La 

segona és una fotografia d’autoria pròpia i la tercera és l’obra Salvador Dalí 

A (1948), de llicència lliure. 

 

Imatge (3). Imatges per a realitzar l’activitat introductòria. 
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Imatge (4). Imatges d’alguns dels microrelats realitzats per a la primera activitat; inspiració a 
partir de l’obra de M. Bordoy. 

 

Imatge (5). Imatges d’algun dels microrelats realitzats per a la primera activitat; inspiració a 
partir d’una fotografia pròpia. 

!38



Construcció de microrelats a la xarxa: una experiència educativa a través d'Instagram

 

Imatge (6). Imatges d’alguns dels microrelats realitzats per a la primera activitat; inspiració a 
partir de Salvador Dalí A. 

 Un cop realitzada aquesta primera activitat, passaren a crear les seves 

pròpies obres d’art, compostes per les seves imatges i els seus texts. Per 

gran part de l’alumnat era el primer contacte amb la creació de microrelats, 

un gènere que molts d'ells mai no havien conreat. Les indicacions eren 

clares i, en principi, no havien d'experimentar cap tipus de problema. Els 

alumnes havien de crear una microhistòria de temàtica lliure on el final havia 

de ser tan inesperat i obert com fos possible. Un altre aspecte que havien de 

tenir en compte eren els elements necessaris perquè esdevinguessin obres 

completes. Els elements eren, per una banda, la imatge i, per l'altra, el títol, 

el text, l'autor i el hashtag. Sembla estrany atès que les indicacions eren 

clares i les podien consular sempre que volien al perfil de l'assignatura però 

alguns dels participants no pensaren amb el títol o amb el nom (autor) i en 

altres casos o bé s'oblidaren del hashtag o bé l'escriviren amb alguna 

errada. Aquest petit error que, de primeres, podia semblar insignificant 

passava a ser de grans magnituds atès que, sense aquest, no es podia 

identificar la feina feta. Així doncs, a totes les creacions hi havia de parèixer 

el hashtag #quèfeimacatalà, creat exclusivament per l’activitat. 
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Imatge (7). Mostra d’un dels microrelats realitzats per a l’activitat. 
  

 La tercera tasca a realitzar, estava relacionada en participar i col·laborar 

amb l’avaluació dels companys. Instagram permet als usuaris que han penjat 

alguna entrada rebre els comentaris pertinents dels seus seguidors. D'aquesta 

manera, es crea un vincle entre els participants que parlen sobre un tema 

concret. La idea  fou aprofitar el recurs del comentari per utilitzar-lo a favor de 

l'activitat. Entre companys s’havien de fer un mínim de dos comentaris a 

algunes de les publicacions. D'aquesta manera, participaven amb l'avaluació al 

metix temps que estaven obligats a fer un esforç de reflexió entorn els aspectes 

teòrics i les característiques que el gènere havia de complir. A més a més, 

obligava a llegir-se i fer un seguiment de les creacions dels altres.  

 Per a concloure el seguit d’activitats, cada un dels alumnes dugué a 

terme la seva autoavaluació reflexiva per tal que l’aprenentatge fos més 

significatiu. A partir de l’avaluació final realitzada per part de la docent a 

través de la rúbrica, els comentaris dels companys i els likes havien de 

reflexionar sobre el relat i la imatge i modificar tots aquells aspectes que els 

semblassin oportuns.  
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6. Resultats 
 Els gràfics que es presenten a continuació són la representació gràfica 

de les dades extretes a partir del qüestionari en el qual han participat un 

total de 57 alumnes, coincidint amb qui dugué a terme l’activitat dels 

microrelats a Instagram. Tots els resultats es presenten en format percentual 

per facilitar-ne i agilitzar-ne la comprensió.  

 A principis del treball, havíem inclòs unes dades referents a l’ús 

d’Instagram entre els adolescents. La tendència era creixent entre els 

usuaris més joves, molts assidus des de fa temps en aquesta xarxa social. 

El primer que se’ls ha preguntat ha estat si tenen compte pròpia (abans de 

començar l’activitat). El 96% dels enquestats 

afirmen que usaen regularment la xarxa social; 

el 4% restant, que només representa dos dels 

alumnes i que no tenia compte, s’han creat un 

compte per poder realitzar l’activitat.   

 

Gràfic Circular (1). Resultats a la pregunta de: Tenies compte d’Instagram abans de fer 
l’activitat? 
 

  

  El 61% dels alumnes creuen que l’ús 

d’Instagram dins l’aula amenitza les classes fent, 

així, que classes de caràcter teòric com són les de 

primer de batxillerat siguin més entretingudes. 

Gràfic Circular (2). Resultats a la pregunta de: Creus que l’ús d’Instagram amenitza les 
classes? 
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  El 60% dels enquestats no ha millorat la 

motivació per l’assignatura, en canvi, el 40% creu 

que la seva predisposició cap a l’assignatura és 

significativament millor.  

 

Gràfic Circular (3). Resultats a la pregunta de: L’ús d’Instagram ha millorat la teva motivació per 
l’assignatura? 

  

  L’activitat requeria una certa creativitat tant 

pel que fa a la creació del text com la tria de la 

imatge. Amb l’activitat només un 37% pensen que 

l’activitat no ha ajudat a millorar la seva creativitat 

però sí que hi ha contribuït l’ha afavorit o reforçat.  

Gràfic Circular (4). Resultats a la pregunta de: Creus que l’ús d’Instagram ha estimulat la teva 
creativitat? 

 Pel que fa a la possible integració de l’eina 

TIC a altres assignatures, 42 dels alumnes 

responen que ho veuen viable i positiu. Només 

14 dels alumnes no ho consideren adequat i 1 

no es pronuncia respecte a la pregunta 

formulada. 

Gràfic Circular (5). Resultats a la pregunta de: Creus que seria positiu fer activitats amb 
Instagram també a altres assignatures? 
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 El 74% dels alumnes consenteixen compartir 

el seu treball de forma pública. Un 24% és 

reticent en aquest sentit, creuen que no és 

positiu compartir el treball amb quelcom i un 4% 

dels enquestats han decidit no contestar 

aquesta pregunta. 

Gràfic Circular (6). Resultats a la pregunta de: Creus que és positiu compartir el projecte a 
Instagram de forma pública i que altres persones puguin veure el teu treball? 
 

Gràfic Circular (7). Resultats a la pregunta de: T’han resultat útils les eines d’Instagram per fer 
un millor treball? 
Diagrama de barres (1).  Gràfic de barres representant els resultats a la pregunta de: En cas 
afirmatiu, quines eines/característiques creus que són útils per una activitat a l’aula?  

 Els dos gràfics representats a la part superior del paràgraf fan 

referència a les preguntes 8 i 9 del qüestionari. Els presentam de forma 

conjunta perquè les preguntes estan interrelacionades de manera que, la 

primera és excloent, és a dir, només si la resposta a la pregunta 8 és 

afirmativa hauran de respondre la 9. La primera fa referència a si han trobat 

útils les eines i els possibles que ofereix l’aplicació per a fer millor el seu 

treball i, conseqüentment, a la 9 se’ls demana que marquin aquelles que 

creuen útils per a ser emprades dins l’aula. 45 dels enquestats afirmen que 
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algunes d’elles són profitoses i en destaquen la publicació de fotografies o 

vídeos (69%), seguit dels peus de fotografia (62%), els hashtags (56%), els 

comentaris (51%), els Likes (22%) i només un 16% creo que els filtres 

també en són, d’importants.  

 Els resultats respecte a la qüestió de si 

l’activitat afavoreix -o no- a millorar les 

destreses en la narració d’històries (tan a nivell 

textual com a visual) han estat un dels més 

igualats: 28 pensen que no ha influït a millorar-

les però altres 27 pensen que sí, que és un 

recurs que ho afavoreix. 

Gràfic Circular (8). Resultats a la pregunta de: Creus que han millorat les teves destreses en 
narració d’històries?  

 

 En aquest cas 51 dels alumnes creuen que 

narrar beneficia el desenvolupament de la 

capacitat narrativa d’hom i, tan sols, 6 pensen 

que narrar no té per què afavorir a la creativitat. 

 

Gràfic Circular (9). Resultats a la pregunta de: Creus que la narració d’una història afavoreix la 
teva creativitat a l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura? 
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  El 98% dels enquestats han respost que els 

ha agradat l’activitat. Aquest 98% significa que 

només a un dels alumnes no li ha agradat 

l’activitat. 

 

 

Gràfic Circular (10). Resultats a la pregunta de: En general, t’ha agradat l’activitat? 
  

 A la pregunta de Per què sí/no? els alumnes han coincidit que l’activitat 

els ha agradat perquè és “una altra manera de fer feina a través de mitjans 

diferents i que actualment s’utilitzen molt” (Alumne). Recalquen la idea que 

és una activitat molt diferent el que se sol realitzar dins les aules de LC i en 

les altres matèries impartides en el centre, en 

general. D’altres en destaquen la part creativa i, 

alhora, divertida i fins i tot algun reconeix que 

“ajunta una cosa que no ens agrada tant (classes) 

amb una xarxa social”. Així doncs, les respostes 

han seguit dues tendències generals molt clares: 

que la idea és novadora i/o que afavoreix la 

creativitat de qui la practica. 

Gràfic Circular (11). Resultats a la pregunta de: Creus que seria interessant realitzar altres 
activitats a través de l’aplicació a l’aula de català? 

 El que més els ha agradat, a la majoria, ha estat la llibertat que han 

tingut alhora de crear els microrelats i veure que “les xarxes socials poden 

ser productives”; d’altres en destaquen un aspecte totalment diferent: 
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l’estupefacció que els ha creat adonar-se que són capaços d’inspirar-se a 

partir d’una imatge. 

 Pel que fa a la qüestió de Què no els ha agradat? alguns han coincidit 

en haver de fer la feina obligatòria i a casa; d’altres el període educatiu en 

què s’ha realitzat perquè tenien una gran càrrega de feina i, alguns, han  fet 

saber que, el que menys els ha agradat,  és que tots poguessin veure els 

microrelats que havien construït, com ja havien indicat a la qüestió sisena. 

 La pregunta Com milloraries l’activitat? ha estat poc contestada però , 

els que ho han fet, han expressat la necessitat de què l’activitat hauria de 

durar més sessions per tenir més temps per investigar sobre el gènere però 

també per seguir creant.  

 Se’ls pregunta si també seria interessant realitzar altres activitats a 

través de l’aplicació a la classe de català. El 75% pensen que seria adient i 

interessant realitzar altres activitats utilitzant l’aplicació com a suport. Un 

23% creuen que no i un 2% no ha respost en aquesta pregunta del 

qüestionari. 

 

 43 dels estudiants sostenen que la xarxa 

social esdevé una eina interessant i útil per a 

realitzar activitats de creació literària. 

 

Gràfic Circular (12). Resultats a la pregunta de: Creus que Instagram esdevé una eina útil per 
realitzar una activitat de creació literària? 
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 El que afirmen el 60% és que no han 

desenvolupat una motivació extra per 

l’escriptura però sí que ho han fet el 40%. 

 

Gràfic Circular (13). Resultats a la pregunta de: Has desenvolupat una motivació extra per 
l’escriptura? 
 

  Finalment, la darrera informació que 

n’extreim de les respostes que ens han oferit és 

que 32 dels alumnes creuen que els likes i els 

comentaris contribueixen a la seva pròpia 

avaluació. 

 

Gràfic Circular (14). Resultats a la pregunta de: Creus que amb els “likes” i els comentaris puc 
contribuir en l’avaluació dels companys i la teva pròpia avaluació? 

7. Discussió 
 A partir de l’enquesta realitzada a l’alumnat de l’IES Guillem Cifre de 

Colonya podem extreure conclusions d’allò més rellevants. Un dels primers 

aspectes a destacar és que, els adolescents, freqüenten de manera habitual 

la xarxa social Instagram, confirmant, així, les conclusions d’estudis com el 

de l’IAB que afirmen que Instagram és la tercera xarxa social més utilitzada. 

Només 2 dels alumnes dels 57 participants de la investigació no tenien 

l’aplicació però, tot i això, no posaren cap tipus de problema en haver-se de 

crear un compte. A més, un dels avantatges que presenta és que està 

dissenyada principalment per ser utilitzada des de dispositius mòbils i l’ús 
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del telèfon està sofrint un increment imparable pel que fa a l’ús des del 2011 

(Estudis IAB). De fet, tots els alumnes de primer de batxillerat compten amb 

un dispositiu mòbil amb accés a internet, fet que facilita la realització 

d’aquest tipus d’activitats.  

 Ja de primeres, els alumnes no posaren cap tipus d’emperò en haver 

de realitzar una activitat d’aquest tipus. De fet, la temporalització de les 

activitats va seguir el plantejament inicial tot i el bagatge de feina que tenien 

pel fet de trobar-nos en ple 3r trimestre. Els alumnes, tal com afirma Asín et. 

al (2009) reclamamen anar més enllà del llibre i això és el que ens 

demostren afirmant, en diferents sentències, que ha estat una activitat 

“novadora i original”, que ha aconseguit arribar a millorar, a alguns, la 

motivació cap a l’assignatura. De les respostes recopilades se’n desprenen 

aquestes ànsies per dur a terme més activitats innovadores. 

 El panorama general així com les sensacions són positives i ho 

reforcen els resultats de la investigació. Hem vist que utilitzar Instagram com 

a suport, pel fet de ser una plataforma assídua de l’alumnat, ha estat tot un 

encert. Seguidament, passarem a analitzar i comentar els altres resultats 

extrets al mateix temps que se’n desprèn la idea que les TIC, juntament amb 

diferents instruments didàctics, conformen un panorama ideal per al 

desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre, tal com deia 

Moral (2009). 

 Els resultats demostren que la meitat dels estudiants enquestats 

considera que l’activitat ha amenitzat les classes. Alguns però, dels que 

pensen que no ho ha fet, han exposat –als comentaris- que hi ha hagut 

manca de temps. Exigeixen, doncs, que es compti amb més temps per a 

poder realitzar activitats de característiques similars. Això ens deixa veure 

que, si tornam a dur a terme l’activitat durant un període de temps més llarg, 

podrem incloure l’eina en més ocasions a les classes teòriques així com 

realitzar-hi altres activitats. Possiblement, en aquest altre context, els 

resultats respecte en aquesta qüestió, divergirien dels exposats i comentats 

en aquests moments.  
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 Amenitzar les classes està relacionat en quina predisposició demostra 

un per l’assignatura. En aquest cas, 34 dels enquestats afirmen que la seva 

motivació per l’assignatura no ha millorat. Encara que la gran part sostenen 

aquesta idea, hauríem de quedar satisfets de què 24 dels alumnes estiguin 

un grau més motivats. Hem de pensar que dels 34 restants, n’hi ha alguns 

que els agraden les llengües i que no exigeixen cap motivació extra per 

l’assignatura, d’altres, en canvi, no se senten motivats i l’activitat no ha 

aconseguit revertir-ne la sensació. Així i tot, ens reafirmam en què 24 

alumnes més motivats és una molt bona xifra tenint en compte el curt 

període de temps que ha durat l’activitat. En aquesta mateixa línia, i amb un 

resultat similar, se’ls ha demanat si havien desenvolupat una motivació 

extra, en aquest cas, per l’escriptura. Ens trobam que 23 dels alumnes sí 

que ho han fet. De fet, alguns d’ells han compartit la doble motivació extra, 

però no ha estat així en tots els casos. Així doncs, part de l’alumnat ha 

demostrat més interès per l’assignatura i d’altres ho han fet per l’escriptura. 

Què demostrin afany per escriure microrelats és positiu en tant que tot, i ser 

un gènere caracteritzat per la seva brevetat, presenta les característiques 

bàsiques de qualsevol altre gènere de narrativa breu, però, amb la dificultat 

afegida d’haver d’expressar-se amb la mínima quantitat d’elements 

possibles.  

 Altres qüestions de les quals ens interessa obtenir resposta estan 

relacionades amb la creativitat. De fet, preteníem que el disseny creatiu de 

l’activitat contribuís a esmolar la capacitat creativa dels estudiants. Els 

resultats no haguessin pogut ser més positius: el 63% creuen que l’ús 

d’Instagram estimula la seva creativitat i un 89% afirmaven que ha influït a 

afavorir la creativitat a l’assignatura de LC. Aquestes conclusions no fan més 

que demostrar la primícia que defensava Moral (1999) en relació a la 

creativitat: és una qualitat que permet ser educada i hauria de ser una de les 

prioritats dels centres educatius, tal com proposa la UNESCO. A més el 75% 

dels estudiants pensen que l’aplicació ha estat útil com a suport d’una 

activitat de creació literària i que al 47% els ajuda a desenvolupar les seves 

habilitats per a narrar històries, tant a nivell textual com visual. A més han 
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destacat el fet que inspirar-se a partir d’imatges afavoreix la seva creativitat. 

En adonam, doncs, de la importància del llenguatge bimèdia per a contribuir 

al desenvolupament de la creativitat. 

 Un dels altres aspectes digne de ser comentat, està directament 

relacionat amb l’aplicació i tots els recursos que aquesta ofereix.  Així doncs, 

les eines de què disposam pel fet d’utilitzar Instagram són o no útils? El 75% 

ho afirma.  Exposen que per a realitzar les seves publicacions n’utilitzen 

més d’un. Coincidim amb l’alumnat en què les fotografies i els peus de 

pàgina són les eines aparentment més útils per fer l’activitat de creació 

literària a classe atès que és imprescindible tant el suport visual com el 

textual. Els comentaris i els likes ens importen en especial atès que tenen 

una funció reguladora, han de contribuir a l’autoavaluació i la coavaluació. El 

51% defensen la utilitat dels comentaris però pensam que hauríem de fer 

més incidència en aquest aspecte i cal fer una feina de consciència de la 

importància que suposa ser capaç d’autoavaluar-te i autoregular-te. De fet, 

només un 56% dels alumnes sostenen que amb els likes i els comentaris als 

companys han fet part de la seva autoavaluació. Asín et. al (2009) afirma 

que les TIC, i en aquest cas Instagram, són espais que possibiliten 

processos d’aprenentatge i auto-aprenentatge al mateix temps que en 

faciliten la docència en el sentit que s’eviten repeticions constants i 

innecessaires per part del docent atès que compta amb una plataforma on 

els estudiants poden consultar les informacions compartides cada pic que 

ho considerin convenient. De fet, és la característica que Cassany (2011) 

defineix dels gèneres digitals asincrònics, en tant que admet a creadors i 

receptors comunicar-se en el temps sense haver de confluir en el temps. 

 Tenir la possibilitat de comentar i posar “m’agrades” significa haver de 

compartir la feina amb els companys. Les opinions han estat extremes des 

del punt que alguns n’han fet difusió fora del cercle de l’aula de català però 

el 23% no considera ni positiu ni necessari haver de compartir la feina amb 

els companys.  El fet que alguns vulguin treballar de forma privada no 

influeix en la nostra percepció positiva que suposa crear nous entorns 

d’aprenentatge. De fet, com afirma Salinas (2008) els nous entorns 
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propicien noves construccions d’espais socials. De fet, els alumnes han 

afirmat que treballar a través d’una xarxa social així com poder deixar 

comentaris i likes, ha contribuït a millorar les relacions entre els grups-classe 

(i els membres de les altres). De fet, com a docent ho he pogut comprovar 

de primera mà durant les següents sessions. 

 Després de conèixer les percepcions directament relacionades amb 

l’activitat plantejada, ens interessàrem per saber si trobarien voldrien fer 

altres activitats a través de l’apliació i si veurien positiu utilitzar l’aplicació a 

altres assignatures. En els dos casos la majoria ho veu positiu i interessant, 

d’aquí en podem extreure la conclusió i reforçar la idea que l’activitat ha 

agradat, a través de la pregunta explícita que els plantejàrem, on el 98% 

dels enquestats sentencia que els ha entusiasmat. Així doncs, podem 

determinar que els partícpants consideraren positius aquests nous entorns 

d’aprenentatge que ofereixen les eines TIC. 

8. Conclusions 
 El treball dona resposta al triple objectiu presentat: dissenyar una 

experiència, implementar-la en un centre educatiu i culminar-ho amb una 

avaluació de l’experiència a partir d’un qüestionari elaborat per tal de 

conèixer les percepcions de l’alumnat entorn l’activitat de creació literària a 

Instagram. Tot això, tenint sempre present els articles científics que 

fonamenten aquesta proposta d’innovació educativa. 

 El disseny de l’experiència fou la primera tasca que es va dur a terme 

com a resposta al canvi educatiu que sofrim en ple segle XXI on, de cada 

cop, la tecnologia té més presència dins les aules. En aquest sentit, hem 

comprovat que ha estat tot un encert triar l’aplicació Instagram com a eina 

motivadora atès que quasi tots n’eren usuaris abans de realitzar l’activitat. 

Dissenyar l’activitat ha suposat, també, haver de superar alguns reptes com 

adequar-la al nivell i establir-ne objectius clars per tal de tenir una línia de 

feina clara i definida. 
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 Pel que fa a l’aplicació, podem considerar-la com a la tasca més 

satisfactòria i planera de l’experiment gràcies a la dedicació i la implicació 

constant de l’alumnat. De primeres ja s’interessaren per l’activitat i així ho 

demostren les seves creacions. Els alumnes seguiren pendents fins a la 

darrera tasca: l’avaluació. Avaluar els microrelats a través de les rúbriques i 

la possibilitat de ser compartides amb l’alumnat ha demostrat l’eficàcia 

d’inferir a l’aprenentatge autònom i és que, a partir d’aquestes i juntament 

amb els comentaris dels companys, els alumnes foren capaços de corregir 

les deficiències que els seus treballs presentaven. 

 El darrer objectiu que perseguíem pretenia conèixer les percepcions de 

l’alumnat. A partir de la investigació d’enfocament mixt ens hem assabentat 

de quines eren les seves impressions envers l’activitat proposada. Conèixer 

el que pensen, en aquest cas, ha resultat ser una garantia d’èxit atès que 

les impressions extretes han estat positives. Així doncs, la investigació ens 

ha permès presentar l’aplicació didàctica com una eina útil i a la qual es pot 

recórrer com a taller per a millorar l’expressió escrita i la creativitat. Utilitzar 

un qüestionari ja dissenyat i implementat, a més d’aportar veracitat al treball, 

ens ha permès assabentar-nos dels aspectes que podrien ser millorats i 

adequats. És convenient, doncs, fer un repàs de les limitacions i els reptes 

de futur que ens plantejam. 

 El treball ha presentat algunes limitacions que n’han enterbolit algun 

dels resultats. La manca de temps ha estat el principal obstacle en què ens 

hem hagut d’afrontar. Hagués estat interessant comptar amb un període 

més prolongat de temps per un doble motiu: comptar amb alguna de les 

sessions setmanals per destacar-ne els aspectes més rellevants i, per l’altra, 

poder crear més d’un microrelat per veure’n l’evolució.  

 A més, hi ha hagut algun que d’altre problema per a la localització 

d’alguns dels microrelats. El hashtag utilitzat podia dur a l’error, com els ha 

passat algun dels alumnes. Alguns es deixaven una de les lletres o 

l’escrivien, directament, de forma errònia i n’era impossible la localització. 

Aquests aspectes s’anaven resolent quan ens adonàvem que la resta de 
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companys i la docent no podíem veure els microrelats atès que no rebíem 

cap tipus de feedback. 

 També, ens hem adonat que l’alumnat ha experimentat dificultats per 

elaborar comentaris de caràcter acadèmic en relació a les publicacions dels 

companys. Pensam que hi ha molta feina a fer en aquest sentit i proposam 

seguir treballant en aquesta línia per a millorar la capacitat crítica i reflexiva. 

Els alumnes són capaços de treballar obtenint resultats excel·lents sempre 

hi quan tenguin una guia clara però no quan es tracta de reflexionar sobre 

algun aspecte concret. Seria interessant, doncs, intentar superar aquestes 

mancances a través d’una activitat similar, atractiva per a ells i que fes 

referència a la importància de les lectures crítiques en qualsevol àmbit i 

suport on aquestes poden apareixen. Tot i això, la manca de comentaris 

acadèmics ha deixat veure la voluntat de crear bon clima de classe  a partir 

de comentaris motivadors que ressaltaven les feines dels companys. 

 En aquesta mateixa línia, crec que els estudiants haurien de tenir 

present tots els aspectes positius que tenen tant l’autoavaluació com la 

coavaluació. Sabem que un aprenentatge només és complet si es té 

consciència dels aspectes erronis o que haurien de ser millorats. Per això, 

ells s’haurien d’implicar en aquest procés i no només esperar a rebre les 

correccions dels docents.  

 Tot i les limitacions esmentades, els resultats ens han sorprès 

positivament i és que l’alumnat s’ha mostrat molt participatiu durant les 

sessions que ha durat la unitat didàctica i, a més, la feina presentada ha 

estat de gran qualitat. Tot i això, després de veure com ha funcionat 

l’activitat, a partir de les informacions que hem pogut recollir a través del 

qüestionari -tant a partir de les preguntes de resposta tancada (sí/no) com 

les que l’alumnat ens regalava les seves percepcions envers l’activitat-, 

podem sentenciar l’afany per a seguir fent feina i recollint dades en un futur.  

Ens obrim un nou camí i establim un seguit de reptes de futur. Entre d’elles 

en destacam -per la seva essencialitat- el de tornar a realitzar l’activitat però 

matisant aquells aspectes que podrien ser millorats.  
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 Un dels reptes de futur que planteig és el derivat d’una de les 

limitacions: seguir elaborant microrelats i que l’alumnat prengui consciència 

de la importància de fer lectures crítiques, com ja hem indicat. A més, es 

podria seguir treballant i augmentant el nivell per a esprémer la capacitat 

creativa de l’alumnat. Podríem, per exemple, anar fent indicacions 

restrictives com delimitar trets del títol, establir un nombre concrets de mots, 

etc. per esdevenir, així, una activitat més dinàmica. A més pensam que 

també ajudaria a millorar les destreses de la narració i és que fent només 

dues publicacions, molts dels alumnes no han aconseguit veure la seva 

capacitat de millora. 

 D’altra banda, creiem que ha funcionat molt bé al nivell de 1r de 

batxillerat però pensam que podia posar-se en funcionament a 4t d’ESO. 

L’activitat es podria plantejar com un taller d’escriptura al llarg del curs. De 

fet, del qüestionari ens hem quedat amb la idea que molts dels alumnes 

reclamaven més temps per realitzar més d’un microrelat. Aquesta demanda 

la consideram un criteri d’èxit i ens encamina cap a un redisseny de 

l’activitat sense oblidar-nos dels elements que l’han caracteritzat en aquesta 

primera posada en funcionament. Aquesta activitat que proposam (taller 

d’escriptura) per seguir investigant en el camp de l’educació i la innovació a 

través de les TIC és la resposta a la bona acollida que ha tengut entre 

l’alumnat. El taller d’escriptura podria començar amb una activitat 

introductòria semblant a la realitzada a la present investigació i, a partir 

d’aquí, i de manera periòdica haguessin d’anar penjant nous microrelats. 

Evidentment, seguiria tenint una part important l’auto-avaluació i coavaluació 

perquè tot i que en aquest cas molts consideren que no influeix en 

l’autoavaluació sostenim que és essencial per aprendre’s a autoregular-se. 

 A més, seria interessant que si cream un espai virtual on tots els 

alumnes i el professor poden compartir informacions, podria ser utilitzat per 

altres aspectes de classe. Hem destacat que alguns dels alumnes 

reclamaven més presència de l’aplicació per veure si realment amenitza, o 

no, les classes. Per això, pensam que podria servir tant de taulell 

d’informacions com espai per a compartir aspectes treballats durant les 
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sessions. Podem afirmar que ens agradaria utilitzar Instagram no només de 

forma aïllada sinó que es convertís en un espai per a l’aprenentatge 

continuat i, una de les raons és que els alumnes podrien seguir aprenent 

des de fora del centre i, fins i tot, durant els períodes de vacances. Hem vist, 

doncs, l’aplicació com una gran oportunitat. 

 La investigació conclou donant resposta als dos objectius 

d’investigació preestablerts: d’una banda, hem conegut les impressions dels 

alumnes participants i n’hem fet una reflexió entorn les diferents 

informacions que ens han fet arribar. A partir d’aquestes les hem pogut 

valorar i contrastar amb contingut de caràcter teòric aportant veracitat al 

treball. A més, ens ha possibilitat detectar les limitacions que l’activitat 

presentava i ens ha encoratjat a plantejar reptes de futur. De l’altre, podem 

afirmar que els participants consideren positiu crear nous entorns 

d’aprenentatge a través de les xarxes socials.  

 La valoració que en feim del disseny, la implementació i la valoració de 

l’activitat és positiva en tant que hem estat capaços de dissenyar una 

activitat que s’ha pogut dur a terme dins un centre de secundària i, a més, 

s’ha implementat de forma satisfactòria. Així ho ha demostrat l’avaluació on 

tots els alumnes partícips han valorat tots els aspectes més rellevants alhora 

que ens ha permès conèixer les seves percepcions que, de ben segur, que 

es tindran en compte en futures investigacions.  

Imatge (8). Mostra d’un dels microrelats realitzats per a l’activitat. 
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