
Noves Tecnologies aplicades a l’educació  Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas  

2n curs Magisteri  Universidad de Alicante 

 

 1

 

Treball d’assignatura: WebQuest. 
Tasca: L’alumnat disenyarà i publicarà una WebQuest. 

 

TEMÀTICA:  

- La Profa. indicarà el tema per a fer la WQ. 

- IMPORTANT: La WQ estarà adreçada a l’alumnat d’infantil. 

 

Notes:  

- De manera excepcional es podrà triar un altre tema a consensuar amb el/la 

professor/a. 

- La WebQuest és individual. 

 

OBJECTIUS: 

- Dissenyar i publicar una WebQuest inèdita. 

- Compartir amb la resta del grup la reflexió sobre el contingut de l'assignatura. 

 

CONTINGUTS: 

- Concepte de WebQuest. 

- Reflexió sobre el paper de les TIC i els recursos d’aprenentatge d’Internet a 

l'escola. 

FASES DEL TREBALL 

1. ESBORRANY DE LA WEBQUEST. 

En la data que indique la Profa. entragaràs en un document word l’esborrany de la 
teva WQ (aproximadament un full) al/a la professor/a. 

2. DISENY DE LA WEBQUEST. 

Per a dissenyar la WQ seguiràs les fases indicades en  

http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/descripcion.asp?opt=introduccion&id=195  

3. PUBLICACIÓ DE LA WEBQUEST. 
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Publicaràs la WQ en EDUTIC (http://www.edutic.ua.es/edutic_wq.asp) . Abans de 
començar hauràs de demanar a la Profa. El número del grup que has d’indicar a 
EDUTIC per a fer la teva WQ. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

La WQ es valorarà en la mesura en que contemple tot el que s’ha dit anteriorment.  

Caldrà visitar periòdicament el weblog de l’assignatura 

(http://ntaeua.blogspot.com) per si es publiquen aclaracions, ajudes, etc.  

 

Recorda que: 

• la WQ ha de tenir relació amb el temari de l’assignatura. 

• El disseny serà molt elaborat. 

• Claredat: el redactat del contingut de la WQ ha de ser clar, entenedor i 

correcte des del punt de vista ortogràfic i gramatical. 

• Autoria: els textos han de ser estrictament originals. Si es considera 

necessari reproduir fragments d’un text d’una altra persona s’haurà de fer 

entre cometes i caldrà citar la font amb un enllaç directe al text complet.  

• Interès dels continguts exposats. 

• Caldrà que hi haja text, fotografia, gifs animats, fons. 

• Els enllaços a d’altres webs seran nombrosos. 
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