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Les CercaWebs són eines didàctiquesLes CercaWebs són eines didàctiques
dissenyades per a fer mésdissenyades per a fer més

rendible el temps de l'alumnat,rendible el temps de l'alumnat,
en centrar la seua activitaten centrar la seua activitat

en l'ús de la informació,en l'ús de la informació,
més que en la seua recerca.més que en la seua recerca.

Què són les CercaWebs?Què són les CercaWebs?

Així promouen la reflexió de l'alumnatAixí promouen la reflexió de l'alumnat
en els nivells d'anàlisi, síntesi i avaluació.en els nivells d'anàlisi, síntesi i avaluació.
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La idea de CercaWebLa idea de CercaWeb
fou desenvolupada el 1995,fou desenvolupada el 1995,

per Bernie Dodge i Tom March,per Bernie Dodge i Tom March,
a la Universitat Estatal de San Diego.a la Universitat Estatal de San Diego.

Què són les CercaWebs?Què són les CercaWebs?

Des d'aleshores,Des d'aleshores,
s'ha constituït en una de les principals tècniquess'ha constituït en una de les principals tècniques

d'ús i integració d'Internet als centres d'educatius.d'ús i integració d'Internet als centres d'educatius.
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Aquestes eines didàctiques,Aquestes eines didàctiques,
de tall constructivistade tall constructivista

són creades pel professorat,són creades pel professorat,
per a “guiar” la investigació de l'alumnatper a “guiar” la investigació de l'alumnat
sobre un tema qualsevol del currículumsobre un tema qualsevol del currículum

Què són les CercaWebs?Què són les CercaWebs?
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Perquè amb elles utilitzem diverses estratègiesPerquè amb elles utilitzem diverses estratègies
per per incrementar la motivacióincrementar la motivació , l'interès i, l'interès i

la dedicació a la tasca.la dedicació a la tasca.
Per tant, estimulenPer tant, estimulen

el procés d'aprenentatge de l'alumnat.el procés d'aprenentatge de l'alumnat.

Per què les cercawebs?Per què les cercawebs?
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Perquè promouen el Perquè promouen el desenvolupament cognitiudesenvolupament cognitiu
més enllà de la capacitat actual de l'alumnat,més enllà de la capacitat actual de l'alumnat,

atès que aquest ha de:atès que aquest ha de:
transformar informació de fonts i formats diversos,transformar informació de fonts i formats diversos,

  comprendre, comparar, elaborar i contrastar hipòtesis,comprendre, comparar, elaborar i contrastar hipòtesis,
fer anàlisis i síntesis,fer anàlisis i síntesis,

exercitar la creativitat...exercitar la creativitat...

Per què les cercawebs?Per què les cercawebs?
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Perquè possibiliten l'Perquè possibiliten l'aprenentatge cooperatiuaprenentatge cooperatiu
En les CercaWebEn les CercaWeb

cada estudiant juga un rol específic al si de grupcada estudiant juga un rol específic al si de grup
el qual ha de coordinar els seus esforçosel qual ha de coordinar els seus esforços

per a resoldre una tasca oper a resoldre una tasca o
produir un producte.produir un producte.

Per què les cercawebs?Per què les cercawebs?
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Es més, al grup tot el món és necessari:Es més, al grup tot el món és necessari:
les CercaWebsles CercaWebs

reforçen l'autoestimareforçen l'autoestima de l'alumnat de l'alumnat
perquè promouenperquè promouen

  la cooperació i la col·laboracióla cooperació i la col·laboració
per a resoldre una tasca comú.per a resoldre una tasca comú.

Per què les cercawebs?Per què les cercawebs?



CercaWebsCercaWebs 99

  Perquè les CercaWebs són estratègiesPerquè les CercaWebs són estratègies
que provoquenque provoquen

interaccions d'aprenentatgeinteraccions d'aprenentatge
entre les i els alumnes.entre les i els alumnes.

Per què les cercawebs?Per què les cercawebs?
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El paper del professoratEl paper del professorat

La CercaWebLa CercaWeb
és una eina didàctica constructivistaés una eina didàctica constructivista
i, per tant, li dona més importànciai, per tant, li dona més importància

al descobriment i a l'elaboracióal descobriment i a l'elaboració
de la informacióde la informació

per part de l'alumnatper part de l'alumnat
que no pasque no pas

a les explicacions del professorat.a les explicacions del professorat.
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El paper del professoratEl paper del professorat

La La tasca del professorattasca del professorat
no és proporcionar coneixements,no és proporcionar coneixements,
els coneixements els adquireix l'alumnat,els coneixements els adquireix l'alumnat,

sinó ajudar asinó ajudar a
buscar, seleccionar, comprendre,buscar, seleccionar, comprendre,
elaborar, sintetitzar la informació.elaborar, sintetitzar la informació.
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El paper del professoratEl paper del professorat

Dins l'aula, el paper del professorat consisteix a:Dins l'aula, el paper del professorat consisteix a:

NegociarNegociar
la composicióla composició
dels grups de treball idels grups de treball i
el repartiment de rolsel repartiment de rols
dins del grup.dins del grup.
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El paper del professoratEl paper del professorat

Dins l'aula, el paper del professorat consisteix a:Dins l'aula, el paper del professorat consisteix a:

Organitzar l'espai, els recursos iOrganitzar l'espai, els recursos i
el procés de treball.el procés de treball.

Controlar el treball en grup.Controlar el treball en grup.
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El paper del professoratEl paper del professorat

Dins l'aula, el paper del professorat consisteix a:Dins l'aula, el paper del professorat consisteix a:

Controlar la distribució del Controlar la distribució del 
temps per a fer la tasca.temps per a fer la tasca.

Garantir l'assolimentGarantir l'assoliment
dels objectius previstsdels objectius prevists
en el procés d'aprenentatge.en el procés d'aprenentatge.
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El paper del professoratEl paper del professorat

Dins l'aula, el paper del professorat consisteix a:Dins l'aula, el paper del professorat consisteix a:

Impulsar l'autocorreció iImpulsar l'autocorreció i
reforçar els èxits.reforçar els èxits.
Habituar l'alumnatHabituar l'alumnat
a planificar el treball.a planificar el treball.

Informació treta de Informació treta de Las webquest y el rol del profesorLas webquest y el rol del profesor

http://webquestcat.zoomblog.com/archivo/2006/11/10/las-Webquest-Y-El-Rol-Del-Profesor.html
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Com fer una cercawebCom fer una cercaweb

1r. Triar un tema1r. Triar un tema Tenint en compte queTenint en compte que
una CercaWebuna CercaWeb
és més adequadaés més adequada
per a la comprensió i l'anàlisiper a la comprensió i l'anàlisi
de fenòmens complexesde fenòmens complexes
i/o conflictiusi/o conflictius
que per a adquirir informació,que per a adquirir informació,
triarem un tematriarem un tema
del currículum oficial.del currículum oficial.
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Com fer una cercawebCom fer una cercaweb

2n. Crear un tasca2n. Crear un tasca La tasca pot ser:La tasca pot ser:
resoldre un problema o misteri,resoldre un problema o misteri,
formular i defensar una postura,formular i defensar una postura,
dissenyar un producte,dissenyar un producte,
analitzar una realitat complexa,analitzar una realitat complexa,
articular una intuïció personal,articular una intuïció personal,
crear un resum,crear un resum,
produir un missatge persuasiu oproduir un missatge persuasiu o
un tractament periodístic, un tractament periodístic, 
crear una obra d'art...crear una obra d'art...
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Com fer una cercawebCom fer una cercaweb

3r. Fer les pàgines web:3r. Fer les pàgines web: Les podem fer amb:Les podem fer amb: ,,
Plantilles ja fetes:Plantilles ja fetes:

Comunitat Catalana de WQComunitat Catalana de WQ
Pàgina d'Isabel PérezPàgina d'Isabel Pérez

Generadors “en línia”Generadors “en línia”
Comunitat Catalana de WQComunitat Catalana de WQ
Php webquestPhp webquest
1,2,3 tu webquest1,2,3 tu webquest

Editors d'htmlEditors d'html
Composer,Composer,
NVU...NVU...

http://www.webquestcat.org/eines/eines.htm
http://www.isabelperez.com/webquest/modelo.htm
http://www.webquestcat.org/eines/eines.htm
http://www.webquestcat.org/eines/eines.htm
http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm
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Com fer una cercawebCom fer una cercaweb

3r. Fer les pàgines web:3r. Fer les pàgines web:

A aquesta pàgina hi posarem:A aquesta pàgina hi posarem:
el títol, el nivell, l'àrea curricular,el títol, el nivell, l'àrea curricular,
l'autor o autora,l'autor o autora,
l'adreça electrònica,l'adreça electrònica,
i alguna imatgei alguna imatge
representativa del contingut.representativa del contingut.

INICIINICI   INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS AVALUACIÓ CONCLUSIÓINTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS AVALUACIÓ CONCLUSIÓ
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Com fer una cercawebCom fer una cercaweb

3r. Fer les pàgines web:3r. Fer les pàgines web:

En aquesta pàginaEn aquesta pàgina
hi presentarem el hi presentarem el tematema
de la CercaWebde la CercaWeb
de manera quede manera que
desperte l'interès de l'alumnat.desperte l'interès de l'alumnat.

INICIINICI   INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS AVALUACIÓ CONCLUSIÓ TASCA PROCÉS AVALUACIÓ CONCLUSIÓ
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Com fer una cercawebCom fer una cercaweb

3r. Fer les pàgines web:3r. Fer les pàgines web:

En aquesta pàginaEn aquesta pàgina
indicaremindicarem
la la tascatasca que s'ha de fer que s'ha de fer
i especificaremi especificarem
en quin format s'haurà de presentaren quin format s'haurà de presentar
(document de text, diaporama, vídeo, web...)(document de text, diaporama, vídeo, web...)

INICIINICI   INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓ TASCATASCA PROCÉS AVALUACIÓ CONCLUSIÓ PROCÉS AVALUACIÓ CONCLUSIÓ
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Com fer una cercawebCom fer una cercaweb

3r. Fer les pàgines web:3r. Fer les pàgines web:

En aquesta pàgina descriuremEn aquesta pàgina descriurem
de manera precisade manera precisa
les passes a seguir,les passes a seguir,
o activitats,o activitats,
per a dur a terme la tasca.per a dur a terme la tasca.
Inclourem els Inclourem els recursosrecursos i les  i les eines procedimentalseines procedimentals ..

INICIINICI   INTRODUCCIÓ TASCA INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉSPROCÉS AVALUACIÓ CONCLUSIÓ AVALUACIÓ CONCLUSIÓ
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Com fer una cercawebCom fer una cercaweb

3r. Fer les pàgines web:3r. Fer les pàgines web:

En aquesta pàgina establimEn aquesta pàgina establim
els criteris d'avaluacióels criteris d'avaluació
del procés d'aprenentatgedel procés d'aprenentatge
i de realització de la tasca.i de realització de la tasca.
Així mateix, avaluarem el procés d'ensenyament.Així mateix, avaluarem el procés d'ensenyament.

INICIINICI   INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS AVALUACIÓAVALUACIÓ CONCLUSIÓ CONCLUSIÓ
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Com fer una cercawebCom fer una cercaweb

3r. Fer les pàgines web:3r. Fer les pàgines web:

En aquesta pàgina indicarem les habilitatsEn aquesta pàgina indicarem les habilitats
exercides per l'alumnat.exercides per l'alumnat.
RecordaremRecordarem
el que ha aprés iel que ha aprés i
l'animarem a continuar l'aprenentatge.l'animarem a continuar l'aprenentatge.

INICIINICI   INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS AVALUACIÓ INTRODUCCIÓ TASCA PROCÉS AVALUACIÓ CONCLUSIÓCONCLUSIÓ
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Com fer una cercawebCom fer una cercaweb

3r. Fer les pàgines web:3r. Fer les pàgines web:

També és recomanable incloure una També és recomanable incloure una guia didàcticaguia didàctica
adreçada al professorat.adreçada al professorat.
Ací informarem sobre nivell,Ací informarem sobre nivell,
matèria, objectius, contingut,matèria, objectius, contingut,
temporització, recursos necessaris itemporització, recursos necessaris i
sobre totes aquelles qüestionssobre totes aquelles qüestions
que considerem adient destacar.que considerem adient destacar.
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PRIMERA REGLA: Cercar “bons” llocs webPRIMERA REGLA: Cercar “bons” llocs web

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

Per triar “bons” recursos tindrem en comte:Per triar “bons” recursos tindrem en comte:
l'edat de l'alumnat il'edat de l'alumnat i
l'aprenentatge específic a assolir.l'aprenentatge específic a assolir.

Però sempre proposarem recursos interessants,Però sempre proposarem recursos interessants,
actualitzats i inexistents al centre educatiu.actualitzats i inexistents al centre educatiu.
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SEGONA REGLA: Organitzar l'alumnat i els recursosSEGONA REGLA: Organitzar l'alumnat i els recursos

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

Una “bona” CercaWeb preveurà:Una “bona” CercaWeb preveurà:
l'òptima utilització dels ordinadors.l'òptima utilització dels ordinadors.
que l'alumnat sempre tingaque l'alumnat sempre tinga
alguna feina significativa a fer.alguna feina significativa a fer.
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SEGONA REGLA: Organitzar l'alumnat i els recursosSEGONA REGLA: Organitzar l'alumnat i els recursos

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

L'organització de l'alumnatL'organització de l'alumnat
promourà l'promourà l'aprenentatge cooperatiuaprenentatge cooperatiu

Interdependència positivaInterdependència positiva ::
l'alumnat ha de percebre que no pot tenir èxitl'alumnat ha de percebre que no pot tenir èxit
sense la col·laboració del tots els membres del grup.sense la col·laboració del tots els membres del grup.
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SEGONA REGLA: Organitzar l'alumnat i els recursosSEGONA REGLA: Organitzar l'alumnat i els recursos

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

Foment de la interaccióFoment de la interacció ::
L'alumnat s'ensenya mútuamentL'alumnat s'ensenya mútuament
durant el desenvolupament de les activitatsdurant el desenvolupament de les activitats

L'organització de l'alumnatL'organització de l'alumnat
promourà l'promourà l'aprenentatge cooperatiuaprenentatge cooperatiu
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SEGONA REGLA: Organitzar l'alumnat i els recursosSEGONA REGLA: Organitzar l'alumnat i els recursos

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

Responsabilitat individual i de grupResponsabilitat individual i de grup::
el grup és responsable de fer el treball iel grup és responsable de fer el treball i
cada component del grup és responsable de la seua part.cada component del grup és responsable de la seua part.

L'organització de l'alumnatL'organització de l'alumnat
promourà l'promourà l'aprenentatge cooperatiuaprenentatge cooperatiu



CercaWebsCercaWebs 3131

SEGONA REGLA: Organitzar l'alumnat i els recursosSEGONA REGLA: Organitzar l'alumnat i els recursos

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

Habilitats interpersonals i de petit grupHabilitats interpersonals i de petit grup::
la major part de l'alumnatla major part de l'alumnat
necessita formació sobre com treballar en grup.necessita formació sobre com treballar en grup.

L'organització de l'alumnatL'organització de l'alumnat
promourà l'promourà l'aprenentatge cooperatiuaprenentatge cooperatiu
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TERCERA REGLA: Motivar a pensarTERCERA REGLA: Motivar a pensar

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

Una “bona” CercaWeb haurà de:Una “bona” CercaWeb haurà de:
motivar a pensarmotivar a pensar

Per decidir quin tipus de tasca triar,Per decidir quin tipus de tasca triar,
podem consultarpodem consultar   la taxonomia de les tasquesla taxonomia de les tasques  

http://www.aula21.net/tallerwq/tareas/tareonomiawebquest2.htm
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QUARTA REGLA: Utilitzar al màxim les TICsQUARTA REGLA: Utilitzar al màxim les TICs

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

A més de enllaços a webs,A més de enllaços a webs,
una “bona” CercaWeb proposarà:una “bona” CercaWeb proposarà:
““contactar” per correu amb “expertes”contactar” per correu amb “expertes”
i l'ús de recursos multimèdiai l'ús de recursos multimèdia
(àudio, vídeo, imatges...).(àudio, vídeo, imatges...).
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CINQUENA REGLA: Proporcionar eines procedimentalsCINQUENA REGLA: Proporcionar eines procedimentals

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

Una bona CercaWebUna bona CercaWeb
demana a l'alumnatdemana a l'alumnat
treballs que normalment no fa.treballs que normalment no fa.
Les eines procedimentalsLes eines procedimentals
li ajuden a actuarli ajuden a actuar
amb major destresa.amb major destresa.
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CINQUENA REGLA: Proporcionar eines procedimentalsCINQUENA REGLA: Proporcionar eines procedimentals

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

Segons Bernie Dodge (2000), una CercaWebSegons Bernie Dodge (2000), una CercaWeb
proporcionarà tres tipus d'eines:proporcionarà tres tipus d'eines:

d'observació,d'observació,
de transformació ide transformació i
de producció.de producció.
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CINQUENA REGLA: Proporcionar eines procedimentalsCINQUENA REGLA: Proporcionar eines procedimentals

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

Les Les eines procedimentals de recepció:eines procedimentals de recepció:
orienten per aprendreorienten per aprendre
allò que és significatiuallò que és significatiu
d'un recurs donat,d'un recurs donat,
ajuden a retenir-ne allò après.ajuden a retenir-ne allò après.

(guies d'observació, pautes per fer una entrevista, glossaris, diccionaris en línia...)(guies d'observació, pautes per fer una entrevista, glossaris, diccionaris en línia...)   
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CINQUENA REGLA: Proporcionar eines procedimentalsCINQUENA REGLA: Proporcionar eines procedimentals

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

LesLes eines procedimentals de transformació eines procedimentals de transformació
permetran l'alumnatpermetran l'alumnat
adaptar allò que llegeixenadaptar allò que llegeixen
a la tasca que ha de fer.a la tasca que ha de fer.

(comparar, contrastar, trobar patrons(comparar, contrastar, trobar patrons
entre un cert nombre d'objectes d'estudi semblants,entre un cert nombre d'objectes d'estudi semblants,

produir una pluja d'idees, fer un raonament inductiu i prendre decisions)produir una pluja d'idees, fer un raonament inductiu i prendre decisions)
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CINQUENA REGLA: Proporcionar eines procedimentalsCINQUENA REGLA: Proporcionar eines procedimentals

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

LesLes eines procedimentals de producció eines procedimentals de producció
li ajudarà a elaborar el producte final.li ajudarà a elaborar el producte final.

(plantilles, guies atractives per a escriure, estructures multimèdia...)(plantilles, guies atractives per a escriure, estructures multimèdia...)
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En un cert termini de temps,En un cert termini de temps,
cal esperar que l'alumnat interioritzecal esperar que l'alumnat interioritze
les estructures que els proporcionem i les estructures que els proporcionem i 
puguen treballar de manera autònoma.puguen treballar de manera autònoma.

cinc regles per a fercinc regles per a fer
una una bonabona CercaWeb CercaWeb

Informació treta de:Informació treta de:
CINC REGLES PER A DISSENYAR UNA FABULOSA WEBQUESTCINC REGLES PER A DISSENYAR UNA FABULOSA WEBQUEST
autor: Bernie Dodgeautor: Bernie Dodge
traducció al català i adaptació: Carme Barbatraducció al català i adaptació: Carme Barba

http://www.xtec.net/~cbarba1/Articles/5reglasWQ.htm
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Per fer aquest diaporama he utilitzat els següents recursos “en línia”:Per fer aquest diaporama he utilitzat els següents recursos “en línia”:

Jordi Adell Jordi Adell Internet en el aula: las WebQuestInternet en el aula: las WebQuest
Isabel Pérez Torres Isabel Pérez Torres Qué son WebQuestQué son WebQuest
Bernie Dodge Bernie Dodge Cinc regles per a fer fabuloses WebQuestCinc regles per a fer fabuloses WebQuest
traduïda per Carme Barbatraduïda per Carme Barba
Bernie Dodge Bernie Dodge Tareonomía del WebQuestTareonomía del WebQuest
Treball cooperatiuTreball cooperatiu, traduït per Carme Barba, traduït per Carme Barba
Lydia Fernández de Luco Lydia Fernández de Luco El rol del profesorEl rol del profesor
Rúbrica para evaluar tu WebQuestRúbrica para evaluar tu WebQuest
Estructura de la WebQuestEstructura de la WebQuest

bibliografiabibliografia
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http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm#all
http://www.xtec.net/~cbarba1/Articles/5reglasWQ.htm
http://www.xtec.net/~cbarba1/Articles/esquemcooper.htm
http://www.xtec.net/~cbarba1/Articles/esquemcooper.htm
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