
  

 
 

 

SESSIÓ DE DINAMITZACIÓ AGENDA 21 ESCOLAR  

 
“WEBQUEST: una proposta didàctica de 
recerca amb recursos d'Internet ”  

 
1 de febrer de 2012  
Horari: de 17.30 a 19 hores.  
Localització: Centre de Recursos Pedagògics. 
c. Mare de les Aigües, 35. Sabadell  
 
“WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment 
recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències 
bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la resp onsabilitat individual,  dóna 
prioritat la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació 
en la creació d'un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.  
Les webquests es basen en el constructivisme, és a dir, en que els alumnes 
construeixin el seu propi coneixement a partir dels coneixements propis.  
 
 
Formadora 
 
Carme Barba  (http://www.carmebarba.cat/)  formadora especialitzada en TIC i 
entorn educatiu, forma part del grup de treball TIC+C de l’ ICE de la UAB , és 
formadora del Departament d’Ensenyament i membre fundador de la Comunitat 
Catalana de Webquest,  coordinadora del portal Kampus dins el Projecte Espurna. 
Ha desenvolupat diversos projectes en l’àmbit de les TIC, entre les quals volem 
destacar la creació de  diverses  WebQuest:   
Científics com Darwin http://webquest.xtec.cat/httpdocs/darwincat/  
Les formes de la realitat, https://sites.google.com/site/webquestformes/ 
Missatge sonor a l’Univers . https://sites.google.com/site/missatgesonor/home 
 
Coautora  dels llibres:   
“Les WebQuest en l’educació infantil i primària” Ed. UOC (2008) 
“ Ordinadors a les aules, la clau és la metodologia”  Ed. Graó(2010) 
Web personal: De mestr@ a mestr@ http://www.carmebarba.cat/ 
Bloc personal:  http://carme-barba.blogspot.com/  
 
 
Nota per l’alumnat:  L’aula disposarà d’un nombre limitat d‘ordinadors personals per ús de 
l’alumnat. Agrairíem portéssiu el vostre propi port àtil, en cas de disposar-ne d’un, per garantir la 
disponibilitat d’ordinador per tothom.  
 
Places limitades. (10% reservades a centres de la XESC de fora de Sab adell)   
 
Es prega confirmar la inscripció a: 
Agenda 21 Escolar de Sabadell  
Telèfon: 937453314 
Correu electrònic: agenda21@ajsabadell.cat  


