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Paraules clau: tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), Webquest, i 
docència universitària.  

Resum: Originàriament, les Webquests van iniciar-se a la Universitat Estatal de San 
Diego (SDSU) com a eina de treball amb alumnat universitari. En canvi, al nostre país, la 
seva concreció i evolució s’ha realitzat en etapes educatives anteriors i, de manera 
especial, al darrer cicle d’Educació Primària i a tota l’etapa d’Educació Secundària.  

 

En els últims temps, el professorat universitari està obrint-se a noves metodologies que 
ajudin a l’alumnat a desenvolupar competències i capacitats d’alt nivell. Entre les 
diferents metodologies que s’estan aplicant, les Webquests són una de les eines que han 
pres més embranzida, ja que més que un recurs, són una metodologia d’investigació, de 
creació i de transformació, que facilita la comprensió holística dels continguts.   

En la present comunicació, presentarem l’experiència del professorat participant en el 
curs “Aprofitament dels recursos de la Xarxa: disseny de projectes i activitats amb 
Webquests per al desenvolupament de capacitats”, organitzat per l’Institut de Ciències 
de l’Educació de la Universitat de Barcelona, i dirigit a professorat universitari de la UB. 

Comunicació: Tradicionalment, la docència universitària s’ha nodrit de les últimes 
publicacions, innovacions i corrents de cada disciplina. A l’actualitat, no sol disposem de 
les publicacions en format paper, sinó que també disposem cada cop més d’un fons 
documental de gran valor en format online. L’aprofitament d’aquests recursos en xarxa, 
així com el desenvolupament de capacitats i competències cada cop més necessàries 
pels ciutadans de la societat del coneixement, fan de les Webquests una eina innovadora 
i d’ús viable per a gairebé totes les disciplines universitàries. 

La següent recerca presenta els resultats de com professorat universitari de diferents 
facultats, entre elles farmàcia, geologia i ciències del treball, han adaptat parts de les 
seves assignatures al format de les Webquests, en un clar intent d’apropar els recursos 
en xarxa a la docència universitària, tot actualitzant la seva tasca docent i 
promocionant l’adquisició de competències en el alumnat.  

 

I. Objectius 

Les Webquests al nostre país han arrelat sobretot en l’educació primària i secundària, 
quan inicialment es van originar per a promoure unes habilitats i capacitats d’alt nivell 
pròpies de l’educació superior. Per tant, aquest treball té com a objectiu identificar les 
potencialitats de les Webquests a l’entorn universitari, a més de promocionar una xarxa 
de professorat universitari interessat en l’ús d’aquesta metodologia de treball. Per tant, 
la present comunicació presenta les experiències dels participants en el curs 



“APROFITAMENT DELS RECURSOS DE LA XARXA: DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS AMB 
WEBQUEST PER AL DESENVOLUPAMENT DE CAPACITATS” ofertat per l’ICE de la 
Universitat de Barcelona per a professorat universitari, i dut a terme a Gener de 2006. 
D’altra banda, els objectius difusius de com innovar per mitjà de les Webquests són: 

 

• Presentar les potencialitats de les Webquests com a eines d’innovació docent. 

• Motivar a l’ús d’aquesta metodologia a professorat universitari de totes les 
disciplines. 

• Identificar els punt forts i punts febles de l’ús de les webquests, obrint debat sobre 
el valor educatiu del seu ús en contexts d’educació superior.  

 

II. Descripció del treball 

La recerca, de caire qualitatiu, pretén descriure el procés seguit pels participants en el 
curs, i motivar a altres professors universitaris en l’ús de les Webquests.  

Les eines emprades han estat essencialment qualitatives. La principal eina d’obtenció de 
dades ha estat l’observació participant: els docents del curs van omplir un diari 
d’observació rere cada sessió que va ajudar a identificar els punts fort i febles que 
inicialment acompanyen al professorat que es planteja la utilització d’aquesta 
metodologia.  

Una segona eina emprada ha estat un qüestionari sobre expectatives on s’han recollit 
tant les dificultats que identifica el professorat a l’hora de posar en pràctica la 
utilització de les Webquests amb l’alumnat, així com d’altres aspectes que ajuden a 
configurar el perfil de professorat (inquietuds, capacitat d’innovació, etc.). 

En tercer lloc, es realitza una recollida de dades sobre les experiències del professorat 
en la pràctica (aplicació de Webquests) per mitjà d’un grup de treball. D’aquesta forma,  
realitzant entrevistes grupals, revisió de materials i discussió, s’identifica la realitat 
d’aquesta metodologia en el context de docència universitària.   

 

III. Resultats i/o Conclusions 

Encara s’està duent a terme la recollida de dades per mitjà del grup de treball, i s’està 
procedint al buidatge de les observacions i dels qüestionaris. Per tant, és d’hora per 
avançar resultats, tot i que s’entreveuen del primer pre-anàlisi dades que justifiquen el 
interès del professorat per actualitzar la funció docent incloent metodologies mediades 
per TIC que permetin aprofitar els recursos existents a la xarxa. A continuació s’exposen 
aquests pre-resultats encara sense analitzar emmarcats dins de la globalitat de les 
dades:  

Per una banda, partint del qüestionari, és significatiu que el professorat identifiqués a 
priori com a principals barreres per a l’aplicació de les Webquests: 1ª) Les dificultats per 
accedir a les aules d’informàtica (6 de cada 10 professors – 60%); 2ª) La dificultat per 
adequar continguts a la metodologia (55%); i 3ª) L’augment de feina que comporta fer 
aquesta adaptació i el seguiment pel professorat (50%). La col•locació en primer lloc  
del problema infrastructural condiciona l’innovació degut a que aquesta està mediada 
per les TIC, i per tant, necessita de certa infrastructura disponible. En segon lloc, el 
sobreesforç que comporta l’adaptar continguts a un nou format, i per tant, la manca de 
temps per a dissenyar el nou entorn, figuren com a factors determinant per a la 
implementació de les Webquest. 



En contrapartida a les barreres inicials, la tasca durant els cursos va engrescar el 
professorat, sent capaços i capaces tots els participants d’adaptar continguts i generar 
Webquests aplicables en un període de 15 hores de curs. Per tant, el factor temps que 
jugava un paper determinant en primera instància passa a rebassar-se. Cal esmentar 
però, que el professorat participant no va quedar del tot satisfet amb les Webquests 
creades i desitjaven millorar-les tècnicament abans de la seva aplicació.  Un altre 
aspecte sorgit de l’observació són les estratègies que anava determinant el professorat 
per a poder aplicar la metodologia. Alguns proposaven presentar la Webquest com a una 
pràctica (p.e. professorat de farmàcia va aplicar pràctiques de càlcul de substàncies a la 
metodologia proposada), presentant-la a classe via projector i deixant espai a l’alumnat 
per a que la realitzés desubicadament, fent seguiment online del procés.  

Per tant, el professorat rere un procés de coneixement a fons de la metodologia, 
d’adquisició de coneixements bàsics de la mateixa, i finalment de creació, va ser capaç 
de trobar vies per a resoldre les barreres que s’identificaven en el primer contacte amb 
la metodologia (curs). D’altres conclusions i resultats es presentaran de forma més 
acurada en la comunicació definitiva.  
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