
ARC- CIREL                                                                                                       
     

  1/2 

 
 

Avaluar webs 
 
 
 
Objectius 

  
• Aprendre estratègies per valorar la credibilitat de la informació que 

ofereixen els webs que visitem. 
• Aprendre a llegir la informació d’una manera selectiva, a avaluar-la i a 

qüestionar-la.  
• Aprendre a discernir les informacions que trobem a Internet 

potencialment perilloses o indesitjables.  
• Entendre que els textos no són neutrals, sinó que representen un punt 

de vista i en silencien d’altres. 
 
Descripció de la proposta 

  
És de fiar la informació que trobem a Internet? Ens plantegem les intencions i 
els propòsits que hi ha darrere dels webs que visitem?  
 
Les activitats d’aquesta proposta ofereixen estratègies sistemàtiques perquè 
l’alumnat arribi a la informació d’una manera autònoma, i valori si aquesta 
informació és pertinent i li ofereix la suficient credibilitat per utilitzar-la i 
adaptar-la a les seves necessitats. 
 
Recursos emprats 

 
Dossier per a l’alumnat amb les activitats: 
  

1. On sóc? 
2. A la recerca d’autor 
3. Audiència, propòsit i cobertura 
4. Com valoro l’objectivitat? 
5. Com valoro l’autenticitat? 
6. Fitxa d’anàlisi de credibilitat 
 

En aquestes activitats es fa referència a determinats webs que el professorat 
podrà canviar en funció del tema que es tracti a l’aula. Alguns d’aquests webs 
tracten temes especialment sensibles (drogues, mètodes anticonceptius, 
trastorns alimentaris…), sobre els quals l’alumnat pot trobar informacions 
errònies o formulades des de punts de vista diversos.  
 
Dossier per al professorat: conté els aspectes teòrics que poden servir per 
introduir les activitats.  
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Aspectes didàctics i metodològics 

 
Es poden canviar les adreces web per adreces que facin referència a 
continguts que siguin rellevants per al tema que es tracti a l’aula en el 
moment en què es planteja l’activitat.  
 
Activació dels coneixements previs:  

• Vídeo “Trucs per moure’s per Internet” (durada 5’). 
• Preguntes per establir un diàleg a classe  (per exemple, les que 

introdueixen el tema al dossier de l’alumnat). 
 
Cal tenir en compte que es tracta d’activitats obertes. No hi ha cap resposta 
vàlida o no vàlida. El més important és que l’alumnat hi reflexioni, n’extregui 
conclusions i que ho argumenti amb els companys i companyes.  
 
Per tancar les activitats es pot proposar a l’alumnat que presenti al grup un 
web que consideri interessant, que hagi analitzat prèviament, tot seguint els 
ítems de la “Fitxa de credibilitat” (activitat 6).  
 
Temporització: 6 hores aproximadament.  
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Es plantegen les activitats següents:  
 

• Analitzar els paràmetres que configuren la credibilitat d’un web i 
comprovar si corresponen a les expectatives de credibilitat esperada.   

• Saber on s’ha arribat després d’una cerca, tot analitzant la pàgina 
inicial. 

• Saber qui és l’autor o responsable d’un web. 
• Analitzar els paràmetres que configuren l’audiència, el propòsit i la 

cobertura d’un web.  
• Comparar pàgines webs que tracten el mateix tema i analitzar des de 

quin punt de vista donen la informació. 
• Comparar pàgines web que tracten el mateix tema i valorar 

l’autenticitat de la informació presentada.   
 
 
Documents adjunts 

 
Material de treball per a l’alumnat: ma_avaluar_webs 
Material per al professorat: mp_avaluar_webs 
Vídeo:  
Internet (2). Trucs per moure's millor per Internet. 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23042&p_ex=trucs%20per%20moure
%27s%20millor%20per%20%20internet 
 


