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Una webquest sobre el Lazarillo de Tormes 
 
 
Objectius 

  
Els objectius d'ensenyament i aprenentatge d'aquesta seqüència didàctica 
giren entorn a dos eixos imprescindibles i complementaris quan abordem la 
literatura a les aules de secundària: l'educació literària i el foment de la 
lectura, i focalitzen en el desenvolupament de les competències en lectura i 
escriptura dels estudiants. Els detallem a continuació: 
 
a) conèixer, entendre i apreciar una obra clàssica de la literatura espanyola; 
b) reconèixer les característiques del gènere novel�la picaresca; 
c) conèixer algunes característiques del context sociocultural del 
Renaixement espanyol que ajudin a interpretar millor l’obra; 
d) millorar l'escriptura pròpia a partir de la imitació de models literaris, i 
e) fomentar la lectura dels clàssics. 
 
Descripció de la proposta 

  
Se centra en la lectura del Tractat I del Lazarillo de Tormes i s'estructura a 
través d'una webquest, una metodologia d'ensenyament i aprenentatge basada 
fonamentalment en els recursos que proporciona Internet.  La tasca que han 
de dur a terme els estudiants en grup és la creació d’un nou episodi que imiti 
l’estil de l’original. Per poder-la dur a terme, caldrà que facin un seguit 
d’activitats de manera seqüenciada: llegir el primer tractat de l’obra, 
respondre a unes preguntes de lectura que han de servir per assegurar-ne la 
comprensió, buscar informació sobre la novel�la i sobre la Salamanca del segle 
XVI on tindrà lloc l’acció i, per últim, crear el nou episodi. Tant les activitats 
de lectura com les d’escriptura serveixen per adquirir uns coneixements 
necessaris per entendre la novel�la i, alhora, funcionen com a models 
d’escriptura. 
 
Recursos emprats 

 
Una versió moderna de l'obra del Lazarillo i, almenys, un o dos ordinadors per 
grup.  
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
La proposta didàctica es desenvoluparà en vuit sessions, dues de les quals es 
dedicaran a la lectura del tractat primer del Lazarillo per tal d'assegurar-ne la 
comprensió. Es tracta d’una obra allunyada dels referents culturals i 
lingüístics dels alumnes, per la qual cosa és important que es faci una lectura 
guiada i a l’aula. La resta de sessions estan planificades per a dur a terme el 
treball en grup, bé a l’aula d’informàtica, bé a l’aula ordinària però amb un 
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ordinador com a mínim per grup perquè puguin seguir de manera autònoma el 
procés pautat en la webquest que inclou diverses activitats. 
Les creacions dels estudiants es poden publicar en un bloc d’aula. D’aquesta 
manera, el bloc es converteix en un espai que dóna sentit a l’escriptura, on 
els alumnes són editors dels seus propis textos i els poden compartir amb els 
lectors que, alhora, poden fer-ne comentaris. 
L’avaluació tindrà dos moments destacats: al llarg del procés, com a 
avaluació formativa que ajudarà els estudiants a millorar els seus textos, i 
l’avaluació del producte final, el text creat pels nois i les noies. Les 
categories que poden servir per avaluar els textos corresponen als continguts 
treballats: 
  

- narrador en primera persona, 
- aparició del destinatari, 
- anàlisi dels elements semàntics, 
- estructura narrativa, 
- lloc o espai on es desenvolupa, 
- adequació psicològica del protagonista, 
- ús de diverses formes del discurs relatat, 
- l’humor, 
- la qualitat literària del text final. 

 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

La tasca de lectura i d’escriptura de textos diferents i amb finalitats diverses 
pretén desenvolupar la competència comunicativa lingüística dels estudiants;  
la selecció de la informació i la navegació a través d’internet fa possible el 
desenvolupament de la competència digital, i la lectura en profunditat d’un 
text literari clàssic permet desenvolupar en els nois i les noies la competència 
literària.    
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
S'adreça especialment als alumnes de 3r d'ESO, tot i que es pot utilitzar en 
nivells inferiors sempre que es reelaborin algunes de les activitats i que es 
faci servir una versió adaptada de l'obra que en faciliti la lectura.  
 
Documents adjunts 

 
- La webquest està disponible a 
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/lazarillo/index.html. [consultat el 29 de   
Juny de 2011].  
- El bloc Lazarillo y el ciego, disponible a 
http://lazarilloyelciego.bitacoras.com [consultat el 29 de juny de 2011] amb 
les creacions realitzades per un grup d’alumnes de 3r d’ESO de l’IES Can Puig 
de Sant Pere de Ribes, poden servir de mostra de la feina que els estudiants 
han de fer. 


