
Coneix el Delta del Llobregat (webquesta)

Espai web: https://sites.google.com/site/deltadellobregat

Objectius 
• Implementar les activitats de recerca d’informació digital

• Fer un treball d’implementació de la lectura  i la comprensió lectora digital a l’escola

• Implementar les eines TAC a l’escola

Descripció de la proposta 

Webquesta adreçada a tots els nois i noies del cicle superior de primària que vulguin conèixer 
de més a prop els ambients del Delta del Llobregat i millorar l’aprenentatge de la lectura i la 
comprensió lectora digital a l’escola.

Aspectes didàctics i metodològics 
Webquesta dissenyada per realitzar en unes 8 o 10 sessions.
Estructura de treball cooperatiu.
Enllaços per a  la recerca d’informació molt acotats i adaptats al nivell dels alumnes de cicle 
superior de primària.
Elaboració final és una producció audiovisual.
Avaluació del procés de treball, producte final i del treball en grup a partir de l’ús d’una rúbrica. 
Guia didàctica amb enllaços als programes i apps necessàries per la realització del treball final.

Recursos emprats 
- Plantilles de webquesta
- Programari d’edició de video
- Apps d’edició de video
- Ordinadors
- Tauletes tàctils

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Àrea de coneixement del medi de cicle superior:
-  Realització  d’un  treball  d’investigació  a  partir  del  plantejament  de  qüestions  i  problemes
rellevants de l’entorn, mitjançant  el  treball  cooperatiu i  a partir  de l’experimentació i  l’ús de
diferents fonts d’informació i de les tecnologies digitals (programes específics, simulacions...).
-  Cerca i  contrast  d’informació  en  diferents  suports  (lectura  de  textos  científics,  d’imatges,
gràfics, etc.).
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- Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant diferents llenguatges.

Competències:
Lingüística ( Dimensió Comprensió lectora): 

-Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi 
(lectura en digital).

Coneixement del medi (Dimensió del món actual):
-Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els
configuren; i per valorar les actuacions que afecten aquests paisatges i ecosistemes).

Competència digital (diverses dimensions):
-Seleccionar,  utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord
amb les tasques a realitzar.
-Utilitzar programes i aplicacions de creació, de dibuix i d’edició d’imatge fixa, de so i
d’imatge en moviment.
-Construir  nou  coneixement  personal  mitjançant  estratègies  de  tractament  de  la
informació amb el suport d’aplicacions digitals.
-Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Alumnat de cicle superior, preferentment 6è de primària.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Treball interdisciplinari de l’àmbit de coneixement del medi natural, social i cultura i de l’àmbit 
lingüístic, concretament de la lectura digital. 
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