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Una webquest sobre Campos de Castilla de Antonio Machado 

 
 
 
Objectius 

  
• Conèixer, entendre i apreciar una obra de la literatura espanyola. 
• Reconèixer les característiques del gènere líric. 
• Conèixer algunes característiques del context sociocultural del 

Modernisme i de la Generació del 98 que ajudin a interpretar l’obra. 
• Expressar-se oralment de manera coherent i adequada. 
• Recitar un poema. 
• Comentar un poema. 
• Escoltar i comprendre  adoptant una actitud respectuosa i cooperativa. 
• Millorar l’escriptura pròpia. 
• Fomentar la lectura. 
• Conèixer estratègies de recerca. 
• Emprar eines 2.0 per crear la Webquest de manera fàcil i ràpida. 

 
 
Descripció de la proposta 

  
Se centra en la lectura de Campos  de Castilla d’Antonio Machado, i 
s’estructura a través d'una Webquest. La tasca que ha de dur a terme 
l’alumnat és apropar-se a l’obra del autor i a la seva biografia per 
contextualitzar i analitzar els poemes que s’han recitat. Per crear la 
Webquest s’utilitzaran diferents eines 2.0 
 
Aquesta metodologia d’ensenyament i aprenentatge es basa en el treball 
col·laboratiu, la construcció del coneixement, la transformació de la 
informació en coneixement, l’ avaluació integrada, la implicació del treball 
realitzat per l’alumne, centrat fonamentalment en els recursos que 
proporciona Internet.  
 
Recursos emprats 

 
Una versió  de l'obra de Antonio Machado, Obras completas, els ordinadors de  
l’aula de informàtica i les eines 2.0. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
La proposta es desenvolupa en deu sessions, dues de les quals es dedicaran a 
la lectura i comentari d’alguns poemes de Campos de Castilla per tal 
d'assegurar-ne la comprensió. No es tracta d’una obra allunyada dels referents 
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culturals i lingüístics dels alumnes, però és important que es faci una lectura 
guiada 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 o bé fora del 
centre. 
 
Les creacions dels estudiants es poden publicar en les diferents eines 2.0 que 
s’empren: Voxopop, l’editor de Google Maps, Diptity, Glogsteredu i Prezzi, els 
treballs realitzats s’exposaran a l’aula. Cada una de les eines 2.0 es 
converteix en un espai que dóna sentit a l’expressió oral i a l’escriptura, on 
els alumnes són editors dels seus propis textos de forma individual i 
col·lectiva. Alhora, poden comunicar-se i publicar la informació amb tots els 
companys del grup classe. El procés del treball realitzat ha de ser 
col·laboratiu, interactiu i social. L’avaluació tindrà tres moments: l‘avaluació 
prèvia, a l’inici de l’activitat, l’avaluació formativa al llarg del procés, que 
ajudarà a millorar les exposicions, el comentari de text del poema que han 
recitat, els diferents textos escrits i audiovisuals redactats en les diferents 
eines 2.0 i l’avaluació del producte final integrada en la Webquest. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

La tasca de lectura, de recitació, d’escriptura (comentari literari d’un poema) 
i exposició oral 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 permet desenvolupar en els alumnes la 
competència literària, artística i cultural. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
S'adreça especialment als alumnes de 4t d'ESO. 
 
Documents adjunts 

 
La webquest està disponible a:  
http://goo.gl/UpfyL 
 
http://sites.google.com/a/xtec.cat/y-la-palabra-perdura-en-el-tiempo-1o-
centenario-de-la-publicacion-de-la-obra-campos-de-castilla-de-antonio-
machado 
 


