
 

QUÈ ÉS EL “QUADBLOGGING”? 

QuadBlogging és un projecte que involucra més de 70.000 
alumnes de 35 països diferents i és una forma de 
potenciar el teu blog d’aula i de motivar els alumnes vers 
l’aprenentatge de les llengües estrangeres, fent ús de la 
llengua per a fins comunicatius reals. 

POTENCIAR EL BLOG: un blog per continuar viu necessita 
una audiència. De vegades els alumnes i els propis mestres 
es mostren decebuts perquè els esforços emprats no tenen 
recompensa (no hi ha visites i comentaris). Quadblogging et 
proporciona visites, comentaris, interaccions... 

MOTIVAR L’APRENENTATGE DE LLENGÜES 
ESTRANGERES: les interaccions, a través del blog, amb 
altres alumnes d’altres cultures fan possible l’ús real de la 
llengua i l’aprenentatge traspassa l’aula per adquirir un caire 
més significatiu. 

COM FUNCIONA: només has de visitar la pàgina web de 
Quadblogging i omplir el formulari. La teva classe serà 
aparellada amb altres tres creant un grup de quatre, amb un 
coordinador que serà el responsable de garantir el bon 
funcionament.  
Cada setmana una de les classes és la protagonista i la 
resta visiten el blog deixant comentaris. 
Es recomanable tenir en compte que els teus companys de 
Quadblogging visitaran el teu blog i fer alguna entrada al 
blog d’aula per involucrar-los activament. Tot i que pots 
seguir utilitzant el blog en la línia que ja tenies establerta.  
Cada quatre setmanes acaba una ronda i normalment cada 
període de Quadblogging dura un trimestre escolar. 
De vegades, els mestres creen vincles molt potents i 
allarguen les activitats fora del Quadblogging. 
A més a més del treball propi que implica clarament la 
competència comunicativa i audiovisual es desenvolupa, 
de forma paral·lela, un treball relacionat amb la 
competència de conviure i habitar el món, en tant que 
explores altresformes de viure, altres cultures, altres visions 
del món i les integres. 
 

I si creéssim un Quadblogging en català per impulsar 
l’aprenentatge de la nostra llengua des del blog? 

 

És senzill! Animeu-vos! 
http://www.peleventsere.blogspot.com 

Aprenentatge col·laboratiu 


