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Internet

Des dels anys 90 del segle pas-
sat, Internet ha anat entrant,
primer en les oficines i negocis i
més tard en la majoria de les
nostres cases.

En aquests anys transcorreguts,
el suport físic, el maquinari, ha
millorat de manera increïble. El
meu primer ordinador, per
exemple, últim model en l'any
1982, tenia una memòria de 64
kb. El meu telèfon mòbil actual
multiplica per 1000 aquella
capacitat.

El canvi és notori i impulsa les
millores tècniques en tots els
camps. Tenir millor maquinari
permet tenir millor softwa r e ,
tenir millor programari sov i n t
requereix millor maquinari i
millors comunicacions, i aquesta
millora permetrà un altra avenç.
És un cercle viciós que, en
aquest cas, ens beneficia a tots.
A ra, els ordinadors han assolit
capacitats de treball increïbles,
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tant en la capacitat de computa-
ció com en la reproducció d'imat-
ges, vídeos, àudios,... En els
darrers anys son les realitats vir-
tuals les que s'estan obrin camp
en el món de la tecnologia
informàtica, i les altes ve l o c i t a t s
de comunicació amb les bandes
amples, fibres òptiques i demès,
permeten que les puguem gaudir
des de casa sense necessitat de
t e n i r-les en el nostre ordinador.

Aquesta velocitat també ha aug-
mentat de manera considerable
des dels inicis d'Internet. Les
més ràpides connexions de prin-
cipi dels 90 portarien al suïcidi a
més d'un usuari de la xarxa
d'Internet actual.

Sobretot en els darrers quatre
a nys, les velocitats de tra n s m i s-
sió de dades han evolucionat de
tal manera que arriben a més de
100 Mbps, permetent la sensació
que estem revisant documents
del nostre propi ordinador quan
estem consultant pàgines que
son a l'altra banda del món.



Pràcticament no existeix cap
indici de descàrrega de la infor-
mació, cap endarreriment en
imatges fixes ni músiques, i cada
vegada menys en els vídeos.

Aquella xarxa que va r e m
començar a conèixer al 1992 era
un caminet rural comparat amb
les actuals autopistes de la
comunicació. Apart de les
exigències dels negocis, son ara
els usuaris particulars els que
demanden millor qualitat en el
s e r vei. Ja no son les gra n s
empreses que requereixen més
velocitat. Ja en tenen tota la que
necessiten, però els usuaris
s'han fet més exigents i volen
poder aprofitar més la xarxa dia
rera dia.

És la conseqüència més evident
del canvi que s'ha donat en l'ús
de la xarxa. Ja no son els exer-
cits i els governs (que també),
sinó els negocis i, sobretot, l'oci
i la curiositat, qui guanya la par-
tida en la xarxa. La major part
d'usuaris i de connexions que es
donen en la xarxa de xarxes
actual són destinades a oci i
entreteniment.

Internet ha estat una explosió
tecnològica en tot el món,
sobretot en l'anomenat "occi-
dental", mentre en els països del
tercer món anirà avançant, amb
tota seguretat, a mesura que les
diferències Est-Oest va g i n
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reduint-me.

És la "democràcia digital", qual-
sevol que pugui accedir a un
ordinador connectat a la xarxa
pot tenir un espai web, un blog,
o una adreça de correu per
accedir al món.

Sembla que el proper pas son
els espais oberts i interactius on
qualsevol persona amb una con-
nexió ajuda a formar el paisatge
digital.

En tot cas, la problemàtica de la
fiabilitat de la informació en la
Xarxa és cada vegada més
important. "Navegar per
Internet, en l'àmbit educatiu pot
ser, ha de ser, un procés de
recerca d'informacions valuoses
i significatives per a la construc-
ció del pensament. A Internet
els alumnes troben un ambient
atractiu, interactiu i molt ric,
però també un ambient propici
per a la dispersió on l'alumne es
pot perdre en una mar de dades
sense cap rellevància que no
afegeixen qualitat pedagògica,
ni justifica l'ús de Internet a
l'aula" (Barba 2).

Internet canvia la societat

Aquest entorn canviant està
afectat, sens dubte, les nostres
societats. Pel que fa a l'Europa
més occidental, la que gaudeix
d'uns recursos més o menys
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semblants entre els seus habi-
tants, està notant aquest canvi
en la seva infraestructura.

No només per que la major part
d'organismes oficials, governs,
empreses, ong's, etc., ja tenen
un espai en la xarxa, sinó per-
què els usuaris son els particu-
lars, aquells que treballen en
totes aquestes institucions (o
no) i que, quan arriben a casa,
poden emprar aquell mateix
mitjà per aconseguir informació,
fer compres, programar vacan-
ces, entretenir-se, formar-se o,
senzillament, passar l'estona.

El coneixement i ús de la tecno-
logia és més avançat en els nens
del que ho va ser quan nosaltres
podíem usar aquest qualificatiu.
Avui en dia és d'allò més normal
que un nen de set o vuit anys
jugui amb una consola de darre-
ra generació, o que usi progra-
mes d'ordinador que a
nosaltres, a la seva edat, ens
hauria costat fins i tot posar-los
en marxa.

Tota aquesta nova tecnologia de
comunicació i Internet, no podia
quedar al marge de la societat i
del dia a dia. De fet s'ha incor-
porat d'una manera força natu-
ral, sense grans daltabaixo s
però cada vegada amb més pro-
funditat.

Diu en Cabero (2004: 17) que

"la revolució de la informació,
que és en la que ens desenvolu-
pem actualment ../.. te com a
una de les seves característi-
ques significatives la de girar en
torn a les TICs, com element
bàsic per al seu desenvolupa-
ment i potenciació, i a més ho
està fent de sense aturador, i
arribant a tots els sectors de la
societat, des de la cultura a l'oci,
i des de la indústria a l'econo-
mia, i pel que aquí a nosaltres
ens interessa a l'educació,  en
les seves diferents modalitats de
formal, informal i no formal, i en
els seus diferents nivells educa-
tius, des dels inicials fins els
superiors." 

Avui en dia om es pot comunicar
per Internet, els nens amb els
companys de classe o amb d'al-
tres nens d'arreu del món,
juguen on-line, troben informa-
cions per pura curiositat, oci o
vici, i tot amb agilitat i facilitat.

Moltes vegades son ells els qui
expliquen als pares cóm s'han de
moure per la xarxa o, fins i tot,
cóm treballar amb l'ordinador.

Podem aprofitar aquest impuls i
hem de fer-ho. Els educadors,
tal com passa amb la societat,
ens hem de reciclar i actualitzar
els nostres coneixements i,
sobretot, les nostres eines.
"Donat que cada vegada és més
gran l'accés a Internet y que de
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manera paradoxal, gairebé no
s'han fomentat les aptituds pel
coneixement racional dels codis,
llenguatges i filosofia de la
xarxa, han de posar-se en fun-
cionament propostes didàcti-
ques que permetin una
intervenció conscient del siste-
ma educatiu per "alfabetitzar",
educar els nois i les noies d'avui
com a consumidors i usuaris de
la Xarxa, amb plena consciència
del seu us i amb potencialitat
per a la seva utilització crítica i
creativa, lluny del risc de l'exclu-
sió a la que s'exposen. No es
t racta nomes d'adquirir els
coneixements, ni de promoure
actituds, sinó de fomentar tècni-
ques i procediments que perme-
tin l'alumnat la seva integració i
assimilació per a la pròpia pro-
ducció que, en definitiva, era el
ideal dels primers internautes,
difondre i crear" (Ro m e r o
2002:30). 

Hem de prendre iniciatives i
emprar les noves aplicacions, els
nous medis que la tecnologia
ens ofereix i que la societat ja
està emprant. Les TIC són, en
bona part, el futur del sistema
educatiu.

Les institucions han de promo-
cionar aquesta renovació dels
mètodes i dels medis de l'ensen-
yament.

Al nostre país, la Generalitat de
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Catalunya va iniciar fa 20 anys
(1986) els seus programes per
incorporar-se a la societat del
coneixement (Roig 2002:85), i
uns anys més tard es va iniciar
la generació i promoció d'ús
d'eines TIC en la xarxa Internet.

Actualment comptem amb dos
portals educatius institucionals:
l'Edu365 i el Xtec.

L'Edu365 és un portal dedicat
als alumnes i el Xtec al profes-
sorat. Veiem-los una mica.

Edu3651

Es tracta d'un portal amb recur-
sos educatius pels alumnes des
de primària fins Formació pro-
fessional i batxillerat. Obert i
operatiu tots els dies de l'any
(d'aquí el seu nom), ha adaptat
la presentació de la informació a
cada nivell dins el sistema edu-
catiu.

Així, els alumnes de primària,
òbviament amb el suport dels
seus professors, poden accedir-
hi i entendre els continguts
sense problema.

De la mateixa manera, però al
seu nivell, els alumnes de batxi-
l l e rat (per exemple) troben
informacions, enllaços i aplica-
cions multimèdia adequades a
les seves necessitats i capaci-
tats.
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Apart de informacions útils per
cada àrea de coneixe m e n t ,
l'edu365 te diverses utilitats
molt interessants pels alumnes:
-Tres diaris pels estudiants on
els continguts han estat prepa-
rats especialment pels estu-
diants. (El Periòdic, el Diari dels
estudiants i el Diari de l'escola).
-Webclip, un portal de recursos i
continguts educatius de la
Televisió de Catalunya.
-CanalEdu365, una col·laboració
del portal Edu365 amb la
Televisió de Catalunya per la
qual es posen a disposició dels
estudiants i docents dive r s o s
vídeos amb contingut educatiu.
-EduRadio, una altra col·labora-
ció, aquesta vegada amb
Catalunya Radio, amb la que els
alumnes i docents poden accedir
als programes de contingut edu-
catiu d'aquesta emissora.
-Edupostals és una utilitat per
e nviar postals des d'aquest portal
a qualsevol adreça electrònica.

Hi ha serveis que requereixen
estar registrat i d'altres que no,
però el 70 per cent de la web és
totalment accessible, i el 100%
és gratuïta.

Com he comentat abans, els
alumnes poden accedir a una
secció corresponent al seu nivell
d'estudis per trobar recursos per
les diferents àrees.

Els recursos son força interes-

sants i hi ha un ús evident i
notable de les TIC.

El que és de lamentar és la poca
quantitat de recursos que enca-
ra hi ha. Després d'uns quants
a nys de funcionament, els
recursos econòmics que la
G e n e ralitat de Catalunya ha
abocat a aquesta web no ha
estat suficient com per aconse-
guir un bon fons de suport als
alumnes.

És una de les mancances més
notòries de la web. Hi ha un bon
nombre de personal docent que
hi col·labora, però en no dispo-
sar d'ajuts econòmics, la seva
dedicació és generalment només
en temps lliure i, per tant, el seu
rendiment de cara al creixement
de recursos és bastant limitat.

De tota manera, és recomanable
fer una passejada per l'àrea de
socials de secundària, per veure
com la major part d'aportacions
s'han creat fent ús de les noves
tecnologies en l'ensenyament.

Una reproducció virtual d'un
temple, un editor de mapes de
Catalunya i de les seves comar-
ques, o la reconstrucció virtual
de dues edificacions totalment
visitables son exemples d'un
bon ús de les TIC en l'ensenya-
ment.

Cal destacar que hi ha un servei
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d'atenció a l'usuari i de consulta
a especialistes que permet acla-
rir qualsevol dubta amb profes-
sors especialitzats en un marge
màxim de 24-48 hores. És un
servei pel que cal estar registrat,
però també és de franc.

A més, es va fent un registre de
les preguntes i respostes, la qual
cosa permet els assessors (pro-
fessors) conèixer els interessos
dels alumnes i potenciar el
desenvolupament d'aquells con-
tinguts més sol·licitats en el
web.

L'edu365 també facilita amplia
informació a mares i pares d'a-
lumnes així com a les associa-
cions (AMPA) sobre els estudis,
el departament, activitats, ajuts,
enllaços interessants, etc.

Finalment cal destacar l'escrip-
tori virtual que es posa a dispo-
sició dels visitants i que dona
accés a diversos fons d'informa-
ció i consulta que son de gran
ajuda pels alumnes.

Hi ha un accés a la Gra n
Enciclopèdia Catalana,
l'Enciclopèdia Britànica, diccio-
naris on-line en català i multilin-
güe, un editor de textos, un
consultor de mapes, una calcu-
ladora, connexió a les darreres
noticies d'una important agencia
de notícies, i l'atenció a l'usuari
que anteriorment he comentat.
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XTEC2

Aquest altra portal és dedicat
inicialment als docents. XTEC és
l'acrònim de Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya, creada
al 1986 pel Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya, és la xarxa telemàti-
ca autonòmica més important
d'Espanya pel que fa al nombre
de centres, professors i alumnes
així com per la quantitat de
recursos disponibles (Ro i g
2005:86).

Aquí poden accedir al seu correu
electrònic institucional, a les
pàgines web de tots els centres
escolars de Catalunya, als cur-
sos de formació permanent, etc.

Però allò que més ens interessa
és la part dedicada a recursos
per l'aula, que s'ha donat en
anomenar Escola Oberta.

Aquesta àrea del web posa a l'a-
bast del professorat un ample
nombre de recursos: audiovi-
suals, ràdios, videoteques, web-
quests (que comentaré a
continuació), quaderns virtuals,
p r o g ramaris educatius, aplica-
cions per tauleta sensible, etc.
Tot per internet, gratuït i acces-
sible directament des de casa o
des dels centres de treball.

A més, hi ha una organització de
continguts per àrea temàtica
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que facilita molt la localització
dels recursos desitjats.

Quan el docent tria un àrea de
coneixement, pot accedir a un
nou ventall de recursos ordenats
per matèries i tipus de recurs.

En el cas de les Ciències Socials,
pot accedir a recursos per
Història, Història de l'A r t ,
Història de Catalunya, Mapes, El
món actual i materials no tant
generals organitzats en mate-
rials curriculars, unitats didàcti-
ques i aplicacions de zona clic.

Xtec és bàsicament un portal de
portals, un lloc on els docents
poden trobar informació útil i,
sobretot, seleccionada per per-
sonal qualificat que certifica la
qualitat del que s'hi mostra.

La navegació per les pàgines
que es relacionen al portal ha
estat supervisada per un equip
d'especialistes en cada matèria
que s'han dedicat a visitar i
c o m p r ovar els continguts de
cada una de les pàgines web que
s'enllacen.

Cal destacar el treball de
l 'Andreu Guiu3, professor de
ciències socials del IES Hostalric
que ha realitzat un complert
directori de pàgines web amb
informació i recursos sobre les
ciències socials difícil d'igualar, o
el directori TIC fet pel Jordi

D o l c e t4 (Centre de Re c u r s o s
Pedagògics Baix Llobregat-6) on
facilita un amplíssim nombre de
webs amb recursos TIC per a la
docència de les Ciències Socials.

Iniciatives com les d'aquests dos
docents fan molt més senzilla la
feina de la resta de la comunitat
educativa i són realment d'a-
grair.

El portal Xtec és, en definitiva,
una gran eina amb un munt de
recursos que els docents haurien
de consultar i ampliar més
sovint. És la font d'informació
més gran i fiable que tenim
actualment els docents a inter-
net.

D'altres eines en la xarxa

Hi ha d'altres eines disponibles a
Internet com la Wikipedia, una
enciclopèdia de consulta on-line
que és creada dia a dia pels pro-
pis visitants. Però el que es
troba a faltar, fins i tot en aques-
ta darrera eina, és una certa
seguretat en que la informació
que es mostra en cada pàgina és
adient i correcta.

Creacions més recents com
Google Earth5 o l'Hipermapa6 de
la Generalitat de Catalunya son
exemples de l'avenç que la tec-
nologia informàtica, sumada al
increment de potència i velocitat
de la xarxa Internet i els siste-
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mes de comunicacions estan
permetent.

Aquestes utilitats son certifica-
des pels seus orígens, per les
organitzacions que les han pro-
mocionat, creat i ofert en la
xarxa, però d'altres, sobretot les
pàgines personals (de les quals
cada vegada hi ha major nom-
bre en la xarxa), tenen contin-
guts gens garantits. Penso que
caldria poder establir una mena
de segell de qualitat, una quali-
ficació d'un organisme indepen-
dent que garantís als navegants
per Internet l'exactitud, veraci-
tat, i fiabilitat de la informació
que s'hi mostra.

Ja existeix quelcom semblant en
d'altres entorns com el mèdic, el
Heath On the Net Code7, però en
molts d'altres camps i temes, no
hi ha gaires maneres de tenir la
seguretat que algú o algun orga-
nisme ha revisat la informació i
aquesta és prou adient pels
menors o per qui vulgui usar
Internet com a font.

Hi ha realment quantitats
ingents d'informació en la xarxa,
però d'aquesta una immensa
part son dades irrellevants, ten-
dencioses o malintencionades,
que no aporten cap valor ni
coneixement als qui les consul-
ten, sinó que poden distorsionar
la seva visió de la història o de la
realitat.
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És molt difícil lluitar contra
aquestes webs. Els navegadors
amb certa formació podem dis-
tingir-les, però els més joves,
els alumnes, ho tenen força
complicat si no és que algú els fa
un cop de mà.

Una solució a aquesta problemà-
tica son les webquest. A més, a
aquestes alçades de la ponència,
potser ja és hora de parlar del
que realment havia de centrar la
meva xerrada.

Penso que aquesta eina és, com
provaré de mostrar a partir d'a-
quest punt, el mitjancer idoni
entre l'ensenyament i Internet,
aprofitant aquella atracció que
h avíem comentat inicialment
que aboca els més joves (i no els
no tant joves) a passar hores
davant una pantalla i un teclat
navegant sense sortir de la seva
habitació, la biblioteca, l'aula
d'informàtica o el cibercafé més
proper.

En educació, molts de nosaltres
(educadors) tenim molt clar que
s'ha d'innovar, que cal emprar
els nous dispositius i les noves
tecnologies en el sistema educa-
tiu. "El que hi ha en joc és la
construcció progressiva d'una
cultura comuna que aproximarà
la creació de noves tradicions
educatives per a cada disciplina
i per als diferents contextos d'a-
prenentatge" (Baron 2000:19). 
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Webquest

Com a aquestes alçades hom
haurà reconegut, Internet és
una font inesgotable d'informa-
ció (i sovint de desinformació)
de la que els joves son, habi-
tualment, els principals consu-
midors.

Un ús senzill, versàtil i cada dia
més econòmic, així com la enor-
me varietat d'informacions dis-
ponibles, la fa un medi
d'informació molt atractiu.

En Bernie Dodge8 és professor
de Tecnologia Educativa en la
U n i versitat de San Diego a
Califòrnia (USA) i va especialit-
zar-se en disseny, implementa-
ció i avaluació d'ambients
educatius basats en internet. En
Dodge va idear aquesta fantàsti-
ca eina per a la docència l'any
1995.

Una webquest, tal com ell
mateix les va definir, és "una
activitat orientada a la investi-
gació on tota o gairebé tota la
informació que es fa servir pro-
cedeix dels recursos de la xarxa
Internet".

Adell ho descriu com una activi-
tat didàctica que proposa una
tasca factible i atractiva per als
estudiants i un procés per realit-
zar-la durant el que, els alum-
nes, faran coses amb la

informació: analitzar, sintetitzar,
comprendre, transformar, crear,
jutjar i valorar, crear una nova
informació, publicar, compartir,
etc. La tasca ha de ser quelcom
més que nomes senzillament
contestar preguntes concretes
sobre fets o conceptes../.. o
copiar el que apareix en la pan-
talla de l'ordinador a una fitxa
("copiar i enganxar" i "imprimir"
son els pitjors enemics de "com-
prendre") (Adell). No es pot afe-
gir ni treure res. Una webquest
és això.

Les webquest fan servir el món
real i feines reals per motivar els
alumnes; la seva estructura és
constructivista i, per tant, diri-
geix els alumnes a transformar
la informació i a entendre-la. Les
seves estratègies d'aprenentat-
ge cooperatiu ajuden els alum-
nes a desenvolupar habilitats i a
contribuir al producte final del
grup.

Son activitats molt estructura-
des i guiades fent que els alum-
nes segueixin un camí concret
que és definit pel programador
de la Webquest.

Tot és definit des d'un principi:
les feines a fer, els recursos a
seguir i les instruccions per
aconseguir arribar a la consecu-
ció del treball encarregat. Fins i
tot des del primer moment els
alumnes han de tenir ben clar el
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què s'avaluarà de la seva feina.

Volem evitar que els alumnes es
perdin en la xarxa o que arribin
a continguts no desitjats.

Les condicions de la xarxa, per
on flueix amb llibertat absoluta
la informació més variada imagi-
nable, fa que s'hagi de triar molt
acuradament el què volem que
els alumnes vegin, coneguin i
treballin.

D'aquí que sigui imprescindible
estructurar de manera clara i
senzilla el treball, les instruc-
cions i les condicions, els rols i
tot el que ha d'intervenir en el
d e s e nvolupament de la web-
quest.

Objectius

Amb el treball amb les webquest
aconseguim dels alumnes:
-Que facin un bon ús del temps
de treball, doncs poden centrar-
se en l'ús de la informació i no
pas en la seva recerca.
- Recolzar el desenvo l u p a m e n t
del seu pensament a nive l l s
d'anàlisi, síntesi i avaluació.
-Potenciar el seu treball en grup,
tant per la col·labora c i ó
necessària en la recerca com per
la discussió ordenada en grup de
les dades.
-Afavorir el seu coneixement i ús
de les eines informàtiques així
com promoure un ús educatiu
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de la xarxa Internet.
-Practicar la comparació, identi-
ficació, establiment de diferèn-
cies i semblances entre dades,
així com la classificació de dades
en categories diverses.
-Treballar la tolerància i apren-
dre a generar pensament.

Pels professors és una eina força
interessant doncs, donada la
gran quantitat de webquests ja
programades i de lliure accés, és
relativament senzill aconseguir
trobar en la xarxa alguna que
s'adeqüi al tema que volem trac-
tar.

De fet hi ha portals de webquest
disponibles en diferents idiomes
i obertes a qualsevol usuari
sense demanar cap cost econò-
mic ni tant sols cap registre.

Sempre, però, hi ha l'opció de
crear-ne una de nova nosaltres
mateixos doncs avui en dia hi ha
prou eines en la xarxa com per a
fer una webquest de manera
ràpida i senzilla.

Pensem que la major part del
temps que emprarem per pro-
gramar una webquest la dedica-
rem a pensar el tema, a buscar
la informació en la xarxa, les
imatges que vulguem afegir, etc.
El que és purament programació
ens ocuparà la menor part del
temps. En tot cas, la inversió de
treball és molt rendible, tant pel
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docent com pels alumnes.

Hi ha una aplicació similar però
molt més senzilla, anomenada
Cacera del Tresor, que a partir
del plantejament inicial de les
webquest, proposa una sèrie de
preguntes als alumnes i els dona
les adreces en la xarxa on poden
aconseguir les respostes.

Per arrodonir (i acabar) la feina,
es planteja una "gran pregunta"
que els alumnes han de provar
de resoldre en grup, a partir de
la informació de les qüestions
anteriors, fent-los reflexionar i
comentar entre ells per aconse-
guir una resposta en comú.

Personalment no en soc gaire
partidari doncs no deixa de ser
el mateix típic exercici que tots
vam fer quan estudiàvem i ens
feien buscar respostes en el lli-
bre de text, només que ara lle-
g e i xen de la pantalla de
l'ordinador.

Del que no s'hauria de tractar,
de cap manera, és de substituir
els llibres de text per pàgines
d'informació a Internet. Avui en
dia les possibilitats de la Xarxa
son tan grans que no hi ha opció
que aquest fet es doni, si els
educadors i les institucions s'ho
plantegen mínimament, però es
tracta d'aquella màxima que diu
que més informació no significa
més aprenentatge ni compren-

sió dels continguts per part dels
estudiants, l'aprenentatge
vindrà a partir de l'activitat cog-
nitiva que es realitzi amb la
informació, l'estructura didàctica
en la que ho inserim i les
demandes cognitives que es
reclamin que facin amb el mate-
rial (Cabero 2004: 41). 

No pretenem fer una simple
substitució d'un suport en paper
per un de digital, sino que la
transformació és molt més pro-
funda. "A diferència del context
estàtic i unívoc dels llibres de
text, les noves tecnologies ente-
nem que permeten construir
amb més facilitat un coneixe-
ment basat en la racionalitat. En
la Xarxa el coneixement pot ser
compartit amb més facilitat ../..
facilita el contrast d'opinions
../.. i permet disposar en dife-
rents nivells les opinions i la
informació en la que es fona-
menten els diversos arguments"
(Comes 2004:280).

Les webquest son una eina que
engloba aquest entorn de mane-
ra àgil i apropiada, doncs quan
el programador les planteja ho
fa pensant en un nivell educatiu
determinat (no una WQ per a
tota secundaria, per exemple),
ajustant l'autoavaluació amb els
continguts, els recursos que
facilitarà als alumnes i les feines
que hauran de desenvolupar. És
com un vestit a mida: si està
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ben fet, sempre cau bé.

Funcionament
Una webquest te un esquema
força estandarditzat en el que,
tot i que poden haver-ne varia-
cions, caldria mantenir sempre
uns mínims.

Per fer-ho senzill, es planteja als
alumnes una situació hipotètica
(Introducció) en la que es dema-
na que ells ajudin a resoldre una
problemàtica.

Per a fer-los-hi més atractiu, es
divideix els alumnes en grups i
es distribueixen una sèrie de
rols o papers que han de jugar
durant el treball. Pot ser sempre
el mateix (rol fix) o pot anar
variant segons les activitats a
fer. Per exemple, una webquest
pot tenir un fotògraf, un histo-
riador i un editor.

En el següent pas es defineix la
feina que cada personatge ha de
fer (Tasca): el fotògraf ha de
trobar fotografies, el historiador
informació, i l'editor preparar un
resum.

Es donen les claus del que cada
grup ha d'aconseguir, detallant
les activitats i els passos orde-
nats que han de seguir en cada
moment (Procés).

La recerca de la informació es fa
en la xarxa Internet però no de
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manera lliure. Estan prohibits (o
haurien d'estar-ho) els busca-
dors genèrics com el Google o el
Yahoo.

Aquesta recerca es du a terme
en les webs que el programador
de la webquest ha triat  i ofereix
als alumnes (Recursos). La
navegació és tancada i limitada
a aquestes webs per evitar que
els alumnes, en navegació lliure,
arribessin a pàgines amb infor-
mació incorrecta, no apropiada o
senzillament malintencionada.

Han de trobar informacions en
qualsevol format: textos, foto-
grafies, àudios, vídeos, qualse-
vol cosa que els pugui ajudar en
la missió que se'ls ha encarre-
gat.

A partir d'aquesta d'informació,
els alumnes treballen en grups
per comentar, discutir i treure
conclusions en la recerca de
l'objectiu que s'ha marcat en la
tasca a realitzar.

És molt important el treball en
grup i la discussió de continguts
doncs recordem que les web-
quest han de fomentar l'apre-
nentatge cooperatiu i
constructivista, on els alumnes
han de transformar la informació
que troben en el seu propi
coneixement d'aquell tema.

Sempre haurà la supervisió del
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docent, però allò essencial és el
que els alumnes elaboren per si
mateixos.

Hi ha dos punts importants per
aconseguir una bona i efectiva
webquest:
-Autoavaluació: els alumnes han
d'avaluar el seu propi treball,
aquell que han fet individual-
ment i el que han desenvolupat
en grup. És important que cone-
guin les claus que s'avaluaran
des d'abans de començar el tre-
ball, d'aquesta manera poden
ajustar la seva feina i la seva
actitud als paràmetres que el
webquest tindrà en compte.
Òbviament hi ha una avaluació
per part del docent que segueix
l'activitat, però els alumnes han
de fer-se responsables del seu
treball.
-Conclusió: ha de fer-se una
reflexió en el gran grup / grup
classe, on es comentin els resul-
tats de cada treball de cada petit
grup i es provin de trobar con-
clusions generals. Allò ideal és
que es pugui reflectir en alguna
mena de document el què s'ha
acordat entre tots. Algunes web-
quest ja ofereixen els alumnes
l'opció de triar el treball més
representatiu de la opinió de
tota la classe i penjar-ho en un
espai d'Internet a tal efecte9.

S'ha de superar aquell efecte
que en Piaget anomenava assi-
milació i que te lloc quan els

alumnes s'enfronten  a una nova
situació, i automàticament
intenten aplicar els seus conei-
xements ja adquirits per inten-
tar entendre-la (Fe l d m a n ,
Konorld & Coulter 2000: 87-88).

El treball en grup, la col·labora-
ció entre els diversos grups, les
opinions de tots els alumnes,
pot provocar l'efecte desitjat de
substituir aquests coneixements
adquirits per uns de nous desen-
volupats en la discussió. El
coneixement comú, reflexionat i
meditat, amb la guia del profes-
sor, a partir dels coneixements
previs dels alumnes, fa que els
alumnes deixin de ser personat-
ges passius en el sistema educa-
tiu i siguin elements totalment
actius "que tenen l'oportunitat
de prendre la informació, refor-
mar-la, replantejar-la, compren-
dre-la millor i de construir el seu
propi coneixement, dedicant així
l'ensenyament més temps per al
desenvolupament d'habilitat que
no pas a reconstruir i construir
c o n e i xements." (Machado i
Ramos 2005: 38).

Els treballs tant poden ser un
informe en format text i fotogra-
fies com una presentació
PowerPoint, un web, una exposi-
ció en el propi centre,...

Sovint s'afegeix (i és molt reco-
manable) una Guia didàctica per
detallar l'entorn de treball, a
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quin nivell d'alumnes es destina,
quina matèria cobreix, els objec-
tius que busca aconseguir, quin
equipament i quantes hores de
treball s'hauran de destinar i,
algunes vegades, s'afegeixe n
materials que els programadors
han ideat per a fer més rodó el
resultat de la seva WQ.

Les webquest son, com s'ha
pogut veure, una gran eina que
aprofita el millor d'Internet per
fer més atractiu l'aprenentatge
als alumnes i, a la vegada, més
agradable i profitosa la feina als
docents.

Un parell de bons exemples de
webquest son:
-Van viure una guerra, de la
Carme Barba10.
-Introducció a l'arqueologia, de
la meva producció11.

Hi ha molts més, però he volgut
triar dos completament dife-
rents, una a l'entorn de la gue-
rra civil, desenvolupada per la
Carme Barba al 2002 i una de
meva del 2006 que pretén donar
a conèixer als més joves l'arque-
ologia "real", que no la dels
aventurers amb barret i fuet.

Ambdues tracten temàtiques
diferents, però segueixen un
mateix esquema amb una
mateixa finalitat, el fer que els
alumnes aconsegueixin una
informació que els permeti crear
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el seu propi coneixement.

Com en tot a la vida, hi ha pàgi-
nes en la xarxa que es presen-
ten com Webquest però que en
realitat no ho son, no només
perquè no segueixen l'estructura
bàsica, que fins a cert punt pot
ser circumstancial, sinó perquè
no s'hi troba enlloc el treball en
grup, o la reflexió dels alumnes
sobre allò que han trobat i que
han de treballar.

Vull destacar, abans d'acabar, el
treball d'un grup de mestres que
han dedicat des de fa anys grans
esforços a la difusió de les web-
quests.

Encapçalats per la Carme Barba
i en Sebastià Capella, la
Comunitat Catalana de We b -
quest fa esforços constants per
a impulsar i afavorir la formació
del professorat, per a "l'estudi i
la investigació en l'aportació
pedagògica que les Tecnologies
de la Informació i la Comunica-
ció poden aportar al camp de l'e-
ducació", segons fan constar en
els seus propis estatuts.

Apart dels cursos de formació,
presencials i virtuals, organitzen
des d'aquest mateix any 2006
unes Jornades Webquest on es
fan taules de treball i presenta-
cions de webquests, facilitant el
diàleg i el intercanvi de coneixe-
ments i idees entre els partici-
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pants, ja siguin especialistes en
webquest o mestres interessats
en el tema.

A més, disposen en major direc-
tori webquest d'Espanya, on
poden trobar-se perfectament
ordenats i identificats un nom-
bre immens de webquest en
diversos idiomes. En el moment
de redactar aquesta ponència,
vaig poder-ne comptar més de
600 webquest. La comunitat
Webquestcat és realment un
exemple a seguir i a imitar.

El futur de l'educació passa per
les noves tecnologies i per l'a-
daptació dels materials de clas-
se, dels coneixe m e n t s ,
p r e p a ració i habilitats dels
docent en aquest sentit.

Internet seguirà avançant sens
dubte, la tecnologia de les TIC
e volucionarà per adaptar-se i
facilitar la feina, i els usuaris,
alumnes o mestres, no podem
quedar-nos enrere.

Notes

1. Portal Edu365: www.edu365.com

2. Portal Xtec: www.xtec.cat

3. A. Guiu:  http://www.xtec.es
/~aguiu1/socials/index.htm

4. J. Dolcet: http://www.xtec.es
/~jdolcet/socials/index.htm

5. Google Earth: http://earth.goo-
gle.es/

6. Hipermapa: http://www10.gen-
c a t . n e t / p t o p / A p p J ava / c a t / a c t u a-
cions/territori/hipermapa.jsp

7. Health on the Net - HON Code:
http://www.hon.ch/

8. Bernie Dodge:
www.webquest.org

9. J.M. Asensio.- Webquest d'intro-
ducció a l'arqueologia
h t t p : / / w w w. g u i ze b. c o m / w e b-
quest/arqueologia/

10. WQ - Van viure una guerra:
h t t p : / / w w w. w e b q u e s t c a t . o r g / % 7 E w
ebquest/gcivil/

11. WQ - Introducció a l'arqueolo-
gia: http://www. g u i ze b. c o m / w e b-
quest/arqueologia/
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