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Webquest: Vet aquí... 
 
 
 
 
Objectius* 

 
• Aproximar els infants al món de la lectura a partir dels contes. 
• Familiaritzar-los amb la recerca d’informació, tant a través dels 

 llibres com d’Internet. 
• Apropar els infants al món de la ràdio per internet a partir de gravar els 

seus contes i convertir-los en arxius mp3 que seran penjats a internet. 
• Fomentar el treball en grup i potenciar la responsabilitat. 

 

Descripció de la proposta* 

  
Webquest pensada per als alumnes de Cicle Inicial i 3r de primària, sent a 
més, una bona eina pels alumnes de l’aula d'acollida que ja s’han iniciat (o 
s’estan iniciant) en el procés de lectura i escriptura. És important que 
aprenguin a treballar en grup i per això es proposa el treball en equip, a 
partir que cada membre tingui un rol diferent i unes responsabilitats 
concretes. Amb aquesta webquest volem que els alumnes coneguin i 
s’endinsin dins el món dels contes tradicionals i per això proposa la tasca 
següent: llegir, comprendre i gravar contes tradicionals. A més proposa una 
activitat voluntària: inventar-se un conte a partir de barrejar personatges dels 
diferents contes treballats i gravar-lo. 
 
Recursos emprats* 

 
El recurs base emprat és la webquest: Vet aquí 
http://anna.ravalnet.org/espaididactic/wqcontes/introduccio.htm  
 
Dins la webquest trobem tots els recursos necessaris, des dels enllaços on 
trobar la informació en el moment de fer la recerca  fins els fulls de suport 
com a documents adjunts. 
 
Altre programari necessari: el navegador d’internet per accedir als webs i el 
programa “Audacity” per gravar els contes.  
 
Es necessita connectivitat a internet per fer la recerca. Tècnicament no es 
necessita massa més, això sí, si es poden tenir micros per gravar els contes,  o 
gravar-los amb un mp3. 
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Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Temporització:  

• 1 sessió: per presentar la webquest, amb canó de projecció, i 
organitzar els grups.  

• 2 sessions: recerca d’informació i recollida de dades amb els fulls de 
suport. 

• 1 sessió: per repartir els papers i iniciar l’assaig. 
• 3 o 4 sessions: per assajar. Tot i que és necessari destinar algunes 

sessions a assajar per tal de millorar la rapidesa lectora, l’entonació, la 
dicció... no podem allargar massa el nombre de sessions destinades a 
l’assaig ja que el cansament fa que, a partir d’un punt, no siguin 
fructíferes. 

• 1 sessió: per gravar els contes. 
• 1 sessió: per escoltar tots els contes gravats pels companys i fer una 

valoració de la tasca feta. 
• 1sessió: per a dur a terme l'avaluació al bloc. 

 
Agrupament de l’alumnat: Com tota webquest planteja el treball en grup (5 
o 6 alumnes per grup) per facilitar el treball col·laboratiu. Els membres del 
grup es repartiran la feina de la següent manera: 4  posaran la veu als 
personatges del conte i els altres 2 seran els encarregats dels efectes de so. 
 
Cada alumne ha de tenir fet el seu full de treball. D’aquesta manera aprenen 
a treballar en grup, però no es poden despistar o no fer la tasca encomanada. 
 
Avaluació: La webquest planteja una rúbrica d’avaluació per fer el 
seguiment de l’alumnat durant tot el procés. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Tot i que la competència lingüística i audiovisual és la que es treballa més a 
fons, no podem obviar que la competència digital és present en cadascuna de 
les activitats proposades, així com la d’aprendre a aprendre. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Cicle mitjà de primària. Totes les activitats es poden treballar amb 
qualsevol tipus d’alumnat, però aquestes en particular van ser pensades per 
treballar amb l'alumnat nouvingut i d’origen immigrant. 
 
Documents adjunts* 

 
Tot el material necessari ( pàgines web, arxius, documents...) es troba dins la 
mateixa webquest: Vet aquí. 


