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Pràctica WebQuest, Cacera del Tresor i 

Wiki. 
Tasca: L’alumnat analitzarà i cercarà informació sobre aquestos 

recursos. 

 

OBJECTIUS: 

- Reflexionar sobre aquestos conceptes. 

 

CONTINGUTS: 

- Concepte de WebQuest, Cacera del Tresor i Wiki. 

- Reflexió sobre el paper d’aquestos recursos en l’educació. 

- Cerca d’exemples a Internet. 

- Publicació en el weblog propi sobre els resultats obtinguts. 

 

RECURSOS: 

- Sitis web sobre WebQuests: http://www.edutic.ua.es i 

http://www.webquestcat.cat/  

 

FASES DEL TREBALL: 

1. Conceptes. 
 
Ja hem vist a classe què és una WebQuest i un Wiki.  
 

Ens falta veure què és una Cacera del Tresor. Entra en: 

http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/index.htm  

2. Exemples. 
Navega per conèixer alguns exemples de WebQuests, Caceres del 
Tresor i Wikis:  
 

1. Siti web sobre Caceres del tresor: 

http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/clasi.htm  
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En el blog de l’assignatura (http://www.ntaeua.blogspot.com/) , fes clic en 

l’etiqueta “cazas del tesoro” i veuràs en les entrades enllaços a examples de 

caceres del tresor. 

 

2. Sitis web sobre WebQuests: http://www.edutic.ua.es i 

http://www.webquestcat.cat/ 

 

3. Siti web de Commons, un projecte de Wikipèdia sobre imatges: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada  

Altres projectes de Wikipèdia estan en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada   (mirar en la part inferior 

dreta “otros proyectos”) 

 
 
 
3. En un document word contesta a les següents preguntes: 

1. Breu resum de la navegació que has fet. 
2. Definició personal de WebQuest, Cacera del Tresor i Wiki. 
3. Títols i adreça electrònica de un exemple de WQ i un de Cacera del 

Tresor. 
4. Fer una reflexió personal sobre les diferències i semblances entre les 

WebQuests i Caceres del Tresor respecte a: el que són, la seva 
estructura i l’ús que se’n pot fer a l’aula. 

5. Què és Uniwiki? 
6. Reflexiona sobre Wikipèdia. Què opines sobre la fiabilitat de la 

informació que conté? Per a què pot ser útil? És una referència vàlida per 
a treballs científics? (raona les teves respostes) 

7. Què és Commons?  
8. Entra en Commons i fes una recerca amb una paraula clau. “Copia i 

pega” tres imatges que apareguen d’aqueixa paraula clau. 
9. Quins altres projectes de Wikipèdia hi ha? 

 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

La pràctica s’avaluarà llegint el que cada alumne/s escriga en el document 
word. No s’acceptaran “copia i pega” de pàgines web o llibres; cal que faces un 
discurs propi. 
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Caldrà entregar la pràctica per Campus Virtual tal i com hem explicat a classe 
(no s’acceptaran pràctiques entregades per una altra via) abans del dia 7 d’abril 
de 2008. 


