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1. INTRODUCCIÓ
En les últimes dècades, l'àmbit educatiu europeu ha estat marcat per l'adequació dels
sistemes educatius a les noves condicions socials i econòmiques, aquestes han anat
emergint i s'han hagut d'anar afrontant. En el procés d'adaptació i actualització dels
sistemes educatius hi ha hagut un component important en les seves discussions: el paper
que ocupen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), per tal de plantar cara
als desafiaments que planteja la globalització. Aquestes reflexions s'han traduït en diferents
perspectives i recomanacions amb l'objectiu d'identificar les competències que resulten
necessàries en el marc del desenvolupament global.
L'Observatori d'Educació Digital (OED) de la Universitat de Barcelona pretén analitzar
l'impacte de les TIC i de la Societat de la Informació en l'educació, concretament en les
formes d'alfabetització i d'aprenentatge emergents a partir d'aquesta nova realitat. Un dels
focus d'atenció sobre els quals l’OED centra la seva anàlisi és sobre les metodologies que
s'utilitzen en entorns d'ensenyament presencials, semi-presencials o a distància, que
impliquin l'ús de TIC.
Precisament, un informe elaborat fa uns anys per la Comissió encarregada de la Renovació
de les Metodologies Educatives a la Universitat, considerava imprescindible la reforma de
les metodologies educatives per encarar l'actualització de l'oferta formativa de les
universitats espanyoles i assenyalava el procés de construcció de l'Espai Europeu d'Educació
Superior (EEES) com una oportunitat immillorable per implementar reformes profundes que
afectessin, més enllà de les estructures i els continguts d'estudis, “a l’interior de l'activitat
universitària: en la interacció de professors-estudiants per a la generació d'aprenentatge.”
(Comissió per la Renovació de las Metodologies Educatives a la Universitat: Ministeri
d’Educació i ciència, 2006).
Considerant que entre els plantejaments didàctics subjacents al tractat de Bolonya estan el
d’atorgar major protagonisme a l'estudiant en la seva formació, fomentar el treball
col·laboratiu, organitzar l'ensenyament entorn de les competències que s'han de
desenvolupar i potenciar l'adquisició d'eines d'aprenentatge autònom i permanent, hem
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considerat oportú centrar aquest informe en les WebQuests (WQ), una metodologia que ha
experimentat un gran apogeu en els últims anys.
En concret, aquest informe pretén indagar en l'ús, difusió i percepció de la qual gaudeixen
les WQ en el sistema universitari espanyol. Nascudes aquestes en l'àmbit de l'ensenyament
universitari fa ja quinze anys, les WQ han experimentat, no obstant això, el seu
desenvolupament i difusió més important en el si de l'educació primària i secundària (Barba
i Capella, 2010). En l'actualitat, degut a les reformes educatives que ha suposat la
instauració de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), aquesta opció metodològica torna
adquirir rellevància en l'ensenyament universitari.
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2. LA WEBQUEST
2.1 ORIGEN I DEFINICIÓ
En paraules del seu creador, Bernie Dodge, una WebQuest “és una activitat d'investigació
guiada en la qual la informació que s'utilitza prové total o parcialment de recursos
d'Internet. Les WQ estan dissenyades per a centrar-se en usar la informació més que en
buscar-la i per a donar suport al pensament dels estudiants en els nivells d'anàlisi, síntesi i
avaluació” (Dodge, 1995).
Es tracta d'un model registrat sota aquest nom per Dodge en el 1995, però l'origen del qual
pot rastrejar-se en experiències docents anterior. Aquestes varen ser realitzades pel propi
Dodge entre 1990 i 1994 i van reforçar en ell la idea que els projectes de caràcter
constructivista, en els quals es promou la creativitat i existeix la possibilitat de
desenvolupar diverses respostes encertades, funcionen millor quan el treball està
estructurat en algun grau, amb els rols diferenciats i en els quals s'han fixat límits realistes,
minimitzant les tasques que no contribueixen a l'aprenentatge i maximitzant les que sí ho
fan (Dodge i Muñoz, 1997).
Amb aquests principis en ment, i en el marc d'una classe de formació del professorat en la
Universitat Estatal de San Diego, Dodge va planificar una sessió de treball de dues hores
destinada a executar una tasca d'investigació que finalment conduiria a la presa d'una
decisió: la conveniència o no d'utilitzar un programa informàtic (Archeotype) -del que no
disposava de cap còpia-. És per això que en Dodge va preseleccionar una sèrie de recursos
que incloïen material imprès, llocs web i una videoconferència amb un dels programadors
del programari en qüestió. Per arribar a una conclusió, els estudiants es van organitzar en
grups i van treballar de manera autònoma, gairebé sense intervenció del professor. La
profunditat de les reflexions i la pluralitat de perspectives empreses en la tasca
d'investigació van convèncer a Dodge d'estar davant “una forma diferent d'ensenyar” fet que
el va dur, unes setmanes més tard, a formalitzar una matriu de treball a la qual va
denominar WebQuest (Starr, 2000).
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La publicació d'aquesta estructura va permetre que, poc temps després, Tom March
elaborés, com a part d'una iniciativa promoguda per Pacific Bell, Searching for China, la
primera WQ d'ús públic i arquetip de les WQ a llarg termini. La disponibilitat del model i la
voluntat d'aquests investigadors de compartir deliberadament la seva experiència (una altra
de les “lliçons apreses” del San Diego Microworlds Project) ha propiciat la nutrició, difusió,
perfeccionament i actualització constant d'aquest model.
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2.2 CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS D'UNA WEBQUEST
A més de la conceptualització oficial de Dodge del que és una WQ, citada anteriorment i
disponible en el portal oficial de WQ (<http://webquest.org>), existeixen caracteritzacions
complementàries que contribueixen a brindar una idea més acabada del que implica
aquesta forma de treball.
Així, a més de la definició tradicional (Dodge, 1997), altres autors com March (2004) es van
veure obligats a aclarir, davant la proliferació d'activitats amb l'aparença de WQ, però que
en realitat no poden considerar-se com a tals, que les veritables WQ són “estructures
d'aprenentatge amb bastides que utilitzen enllaços a recursos essencials de la web i
proposen tasques autèntiques per motivar l'alumnat que investigui una pregunta central de
resposta oberta.” Per a March, en les autèntiques WQ, a més del desenvolupament del
coneixement individual, és essencial la participació en un procés final grupal en el qual la
informació recentment adquirida pugui transformar-se en un tipus de coneixement més
sofisticat.
Aquest autor posa especial èmfasi en el concepte de bastides cognitives, que considera
centrals per a parlar d'autèntiques WQ. Així mateix, considera fonamental la proposició de
tasques que demanin als estudiants una mica més que “conèixer fets” i que, al representar
un desafiament en el qual no hi ha solucions prescrites, que actuï com estímul per a la
curiositat i permeti buscar i arribar a solucions creatives.
Per assegurar la consecució d'aquests fins, les WQ posseeixen una estructura clarament
definida. Aquesta estructura s'ha anat reconfigurant al llarg del temps, fins a arribar a
l'actual (veure Carvalho, 2007, per un repàs de l'evolució de l'estructura i definicions de les
WQ), però segueix resultant una de les seves característiques més reconegudes a primera
vista. Introducció, Tasca, Procés (en el qual s'inclouen els Recursos, que anteriorment era
un apartat independent), Avaluació i Conclusió, a més de la Guia Didàctica o Pàgina pel
Professorat (apartat que es contempla com part de l'estructura però d'ús exclusiu del
professorat), són els components que normalment integren les estructures de les WQ.
Cadascuna d'aquestes seccions guien als estudiants a través de les activitats proposades per
les WQ, brindant-los informació contextual, definint les tasques a realitzar, delimitant els
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recursos necessaris per completar la tasca i descrivint els procediments que haurien de
seguir amb la finalitat d'aconseguir resultats satisfactoris.
No s’aprofundirà en aquest informe en la descripció de cadascun dels apartats esmentats, ja
que aquests estan suficientment explicats en l'abundant bibliografia sobre el tema ((Dodge,
2004; March, 2007; Quintana i Higueras, 2007; entre altres). N’hi haurà prou amb esmentar
que existeixen certs elements crítics com la Introducció, la Tasca, el Procés o l'Avaluació, i
altres menys crítics, com per exemple, el fet que en principi les WQ suposen treball grupal,
pot haver situacions que demandin la utilització de WQ individuals o que els rols i escenaris,
elements importants per la motivació, no sempre és possible assignar-los.
Atès que Tasca i Procés són els elements fonamentals de la WQ, els que en definitiva
permeten motivar, indagar i transformar la informació i reflexionar sobre els resultats
obtinguts, existeix una classificació detallada i abundant, òbviament no esgotada, que
també s'ha anat polint al llarg del temps i que serveix d'ajuda i d’inspiració per la creació de
WQ.
Així doncs, la primera versió de la Tasknomy de Dodge va quedar inclosa en el WeQuest
Design Pattern, que el mateix autor va organitzar entorn dels nivells més alts de la
tradicional Taxonomia d'Objectius Educatius de Bloom. Així, es contemplen tasques de
disseny, tasques de decisió, tasques d'anàlisi, tasques de predicció i tasques de creació
(Dodge, 2007 i 2008), com a categories de la classificació de l’immens repertori d'activitats
que comprenia la “tascanomia”. Mitjançant aquesta classificació, es pretén garantir
d'alguna manera que les activitats proposades contribueixin a la promoció dels processos de
pensament d'ordre superior que Dodge i March reclamen per parlar d'autèntiques WQ.
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2.3 FONAMENTS PEDAGÒGICS DE LES WEBQUESTS
Els fonaments i referents psicopedagògics de la WQ, tant implícits com explícits, poden
trobar-se bàsicament en les teories del processament de la informació, en els
plantejaments constructivistes i en les teories construccionistes de Papert, que incideixen
en

els

processos

d'aprenentatge

intervinguts

tant

personal

com

instrumental

i

contextualment (Quintana i Higueras, 2007).
En efecte, la metodologia de les WQ es nodreix de molts conceptes provinents del
constructivisme i és més que evident que la proposta de centrar l'activitat en tasques de
descobriment i exploració en les quals els estudiants processin activament la informació i
construeixin les seves pròpies estructures de relació (que en les activitats WQ es plasmen en
diversos tipus de productes discursius, materials, etc.) i de proposar als docents com a
orientadors, reprèn els postulats d'un constructivisme de caràcter més piagetià. Però també
és evident la influència de concepcions de caire sòcioconstructivista, que posen l'accent en
l'enorme importància del context i de la interacció social per a l'aprenentatge, així com de
l'intercanvi dintre del grup. De fet, una de les idees centrals pel disseny WQ és el “de
bastides” de Jerome Bruner, concepte que al seu torn pressuposa el de “Zona de
Desenvolupament Pròxim” i “mediació” de Lev Vygotsky.
D’altra banda, conceptes com el de bastida també remeten altres extrets de la psicologia
cognitiva, especialment els d'organitzadors “previs” i “aprenentatge significatiu” de David
Ausubel. Un altre concepte psicològic que resulta fonamental en el desenvolupament de les
WQ és el “de motivació” i, per descomptat, els conceptes de “metacognició” i “estratègies
d'aprenentatge”.
I pel que fa a teories formulades específicament per l'educació, és clara la vinculació entre
les WQ i el construccionisme de Seymour Papert, que afirma que l'aprenentatge és molt més
eficaç quan és part d'una activitat que l'aprenent experimenta com la construcció d'un
producte significatiu.
Per això, el tipus d'enfocament que plantegen les WQ és clarament afí a altres metodologies
d’arrelament similar, com poden ser l'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP),
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l'Aprenentatge

Cooperatiu,

l'Aprenentatge

Col·laboratiu,

l'Aprenentatge

Situat

i

l'Aprenentatge Basat en la Investigació (RBL).
Així mateix, com bé diu Area (2006), la proposta metodològica de les WQ, integra l'ús de les
TIC i de la xarxa en propostes pedagògiques que tenen el seu origen en “l'escola activa” o
“escola nova” que es va iniciar a finals del segle XIX i que va tenir una important presència
a Europa al primer quart de segle XX.
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2.4 EVOLUCIÓ I DIFERENCIACIÓ DE LES QUESTS EN LES WEB: DE LA CACERES DEL
TRESOR A LA WEB 2.0
En l'actualitat Internet i les TIC són part de l'entorn en el qual l'alumnat, des de l'educació
primària a la universitat, es mouen amb naturalitat. Tant pels nadius com pels immigrants
digitals, comunicar-se i interactuar a través de les tecnologies o enfrontar-se al cúmul
d'informació que ofereix la Xarxa, és una mica habitual. No obstant i malgrat el domini
instrumental que en moltes ocasions pugui donar-se gairebé per descomptat i malgrat la
major disponibilitat de mitjans materials, no suposa necessàriament que les tecnologies
siguin avui més fàcils d'introduir en l'aula que fa quinze anys.
Existeix tot un repertori de competències a desenvolupar entorn de les TIC, que van des del
merament procedimental a competències de major complexitat i transversalitat, que
involucren diferents àrees de coneixement. Així, es pot ensenyar a efectuar recerques
eficaces en la Web o a utilitzar determinats programes informàtics, però també a
reconèixer els nous gèneres textuals que sorgeixen de l'ús de l'ordinador i com produir a
partir d'ells (ser capaços de generar un blog o de participar en ell, per exemple) o a
desenvolupar competències més elaborades, relacionades amb la literalitat crítica, com el
saber destriar la informació de qualitat o de la provinent de fonts poc fiables… Tots aquests
aspectes són part del que solem denominar “alfabetització digital”.
En aquest context en el qual les institucions educatives, entre altres tantes coses, han de
formar per actuar en un món amb activitats diverses, no només les tradicionalment
associades al paper convergeixen en la pantalla de l'ordinador, un aspecte important és el
metodològic: com introduir les TIC en la pràctica docent de manera que, més enllà de
contribuir a la construcció de competències generals lligades a aquesta “alfabetització
digital”, ajudin al desenvolupament de les competències específiques que requereix cada
assignatura en particular i fer-ho de manera motivadora i eficaç.

2.4.1 Cacera del tresor
Des de l'inici d'Internet, els docents han buscat solucions creatives per enfrontar-se a
aquests nous reptes educatius. Una d'elles, bastant propera a les WQ, la representen les
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Caceres del Tresor o Treasure Hunts. Es tracta d'un tipus d'activitat didàctica que permet
als docents incorporar Internet en les seves classes de manera senzilla i eficaç, exercitant
habilitats bàsiques en l'ús de les TIC al mateix temps que es recapta informació sobre un
tòpic determinat. Consisteixen en una activitat de treball (electrònic o en paper) “amb una
sèrie de preguntes i una llista de pàgines web en les que els alumnes busquen les respostes.
Al final es sol incloure la «gran pregunta», la resposta de la qual no surt directament en les
pàgines web visitades i que exigeix integrar i valorar el que s’ha après durant la recerca”
(Adell, 2003).
Es tracta d'un tipus d'activitat molt pròxima a les WQ, encara que amb menor grau de
complexitat en el seu plantejament, però que coincideix amb elles en proposar una recerca
amb bastides a través de preguntes mitjançant els recursos de la Xarxa. Aquestes respostes
contribuiran a la resolució d'un interrogant final que, correctament plantejat, no podrà
resoldre's amb un simple “tallar i enganxar” sinó que requerirà un anàlisi, integració i
reelaboració de la informació.

2.4.2 Web Inquiry Projects (WIPs)
Un pas endavant en l'evolució de les WQ, ho constitueixen els WIPs (Web Inquiry Projects)
un concepte proposat per Molebash en 2002, juntament amb Dodge i altres col·laboradors
(Molebash, Dodge, Bell, Mason i Irving, 2002) i que va sorgir, d'una banda, de la constatació
que, malgrat l'extrema popularitat del terme WQ, moltes de les activitats així catalogades
no podien considerar-se com a tals (algunes conclusions d'aquest estudi es revisaran en
l'apartat 3.1). Per altra banda, un altre dels objectius dels autors va ser revisar en
profunditat la definició de WQ com activitats “orientades a la investigació”.
Com indiquen Molebash et al., l'enfocament d'aprenentatge basat en la investigació pot
variar molt depenent de l'àrea de coneixement. Però a més, una altra variació en aquest
tipus d'aprenentatge, es dóna en el grau d'estructuració del procés d'investigació. Així,
aquest procés pot tenir moltes bastides i sol·licitar als estudiants que segueixin un camí
establert cap a una solució preestablerta, mentre que en l'extrem oposat, pot tractar-se
d'una tasca oberta, fins al punt que es defineixi completament a partir dels interessos i
esforços dels estudiants. Entre ambdós extrems, existeixen nivells intermedis. Pels autors,
determinar amb precisió aquests nivells d'estructuració és un pas crític per a l'aprenentatge
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basat en la investigació (Inquiry-based Learning). Per això, suggereixen prendre com a
referencia l'escala elaborada per Herron en 1971 sobre els Quatre Nivells d'Investigació:
0- Confirmació / Verificació: els estudiants confirmen un principi a través d'una activitat
prescrita en la qual els resultats es coneixen per endavant.
1- Investigació Estructurada: els estudiants investiguen una pregunta presentada pel
professor, mitjançant un procés prescrit.
2- Investigació Guiada: els estudiants investiguen una pregunta presentada pel professor
seleccionant/creant els seus propis procediments.
3- Investigació Oberta: els estudiants investiguen preguntes que ells mateixos formulen
sobre un tòpic, establint els seus propis procediments.
Per tant, pels autors les WQ, si s'utilitzen correctament, poden promoure l'aprenentatge
orientat a la investigació, en particular pel que fa a la Investigació Estructurada (Nivell 1)
però, encara que consideren que continuarà sent una estratègia vàlida d'aprenentatge,
proposen avançar en l'aprenentatge orientat a la investigació, mitjançant el concepte de
WIP, que promou els nivells més alts de l'escala de Herron.
La proposta de Molebash et al. és utilitzar les WIP com fulls de ruta en la investigació pels
professors que desitgen promoure nivells més alts d'investigació centrada en els estudiants,
especialment mitjançant l'aprofitament de dades on-line no-interpretats, amb la finalitat
de respondre a preguntes orientades a la investigació. El model WIP és un model
investigació en espiral que es compon de sis etapes en les que estudiants, professors i el
Projecte d'Investigació en la Web (WIP) ocupen diferents papers al llarg del procés
d'investigació amb la finalitat última d'arribar als nivells d'investigació més alts, nivells als
quals és més complicat arribar a través de l'estratègia “amb masses bastides de les WQ”.
Si bé el concepte de WIP no sembla haver gaudit de la mateixa popularitat que el seu
antecessor i que potser que en l'actualitat puguin trobar-se alguns exemples de WIPs
inclosos en el concepte més exitós de WQ, els seus fonaments són mereixedors d'atenció,
sobretot pel que fa a les estratègies metodològiques per l'aprenentatge en l'educació
superior.
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2.4.3 Altres variants
Encara que hàgim decidit aprofundir en algunes variants i/o metodologies properes a les WQ
tradicionals com les Caces del Tresor i les WIPs, existeixen altres evolucions, adaptacions i
diversificacions de les WQ que no podem deixar d'esmentar, entre elles, les Miniquests, que
redueixen els apartats (Escenari, Tasca i Producte) i el nivell de la tasca (Eduteka, 2002),
les Webgimcanas, ideades per Barato (2009) i organitzades en Introducció, Desafiament
(qüestions puntuables, algunes d’elles complementades amb activitats o missions),
Recursos, Avaluació i Conclusió, les Webtasks (Pérez, 2010) o les MultitasquesWeb (MTW),
que posen especial èmfasi en el desenvolupament de les diferents intel·ligències o
competències de manera que l'alumnat transformi la informació en coneixement d'una
manera diversificada i en petits grups cooperatius (Alart, 2010).

2.4.4 Incorporació de la Web 2.0
En l'actualitat, les demandes d'introducció de les TIC són cada vegada més complexes,
particularment en l'àmbit de l'educació superior. D'una banda, bona part de la docència
universitària es realitza en plataformes virtuals, fet que implica que les estratègies
metodològiques s’han de repensar. D'altra part, Internet també ha evolucionat i s'ha
dinamitzat amb l'aparició de la Web 2.0 (O’Reilly, 2005), un concepte actitudinal, a més de
pròpiament tecnològic, que fa referència a l'increment de les dimensions participativa i
audiovisual dels entorns web i a la utilització de la intel·ligència col·lectiva per
proporcionar serveis interactius en xarxa donant a l'usuari el control de les seves dades.
Aplicacions com wikis, blogs, podcasts, xarxes i marcadors socials es troben incloses dins
d'aquest ampli terme. Amb el concepte de Web 2.0 es busca transcendir la metàfora de la
pàgina estàtica de la Web 1.0, mitjançant la qual es transmet o es consumeix informació,
per designar la nova Internet, una plataforma dinàmica en la que la informació es crea, es
transforma i es comparteix. Tot això, doncs, fa necessari revisar les WQ amb aquestes
transformacions com horitzó.
En efecte, a l'actualitat moltes WQ inclouen un o varis dels recursos que ofereix la Web 2.0 i
es beneficien dels seus avantatges pel treball col·laboratiu i cooperatiu, del seu dinamisme
i del seu poder visual. No obstant això, potser una de les propostes més innovadores i
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radicals d'incorporació d'aquesta nova onada d'Internet sigui la que descriu Tom March en un
monogràfic sobre WebQuest publicat per la revista Interactive Educational Multimedia 1 en
2007. L’autor planteja la necessitat de revisitar i actualitzar el model de les WQ a la llum
de les expectatives que genera la nova la Web 2.0, a la que ell posa veu en aquesta frase:
“Volem connectar-te amb tot el que t'agrada fer, conèixer, compartir, veure, escoltar,
participar, crear i comprar. I com més ens usis, millor ho aconseguirem”.
Com recorda March, en el seu plantejament original les WQ promovien un canvi en la forma
d'aprendre dels estudiants, així com en la metodologia de l’ensenyament: una transformació
que anava de l'adquisició de coneixements a la construcció de significats i de la concepció
dels professors com instructors a la seva transformació en facilitadors.
Com es pot observar ràpidament, el grau d'interactivitat i de participació que impliquen els
entorns 2.0 no fan sinó propiciar aquesta progressió en l'educació, que van des de les
pràctiques centrades en el professor cap a l'aprenentatge centrat en l'estudiant mitjançant
experiències en les que els alumnes són gestors del seu propi procés d'aprenentatge. No
obstant això, l'ús d'entorns 2.0 en si mateix, no garanteix la consecució d’aquests objectius
educatius.
Per això, March realitza una revisió sobre els aspectes fonamentals de les WQ que la Web
2.0 permet reexaminar i assenyala la Motivació, el Pensament, els Recursos i les bastides
com aspectes a revisar. Aquesta revisió ha permès proposar una estratègia repensada i
renovada, que suposa un pas evolutiu a partir de les WQ, i que l'autor ha plasmat en el seu
projecte My Place: <http://tommarch.com/myplace/about-the-myplace-project/>.
Reprenent els aspectes de les WQ a revisar, en el primer d'ells, la Motivació, March recorda
que una de les claus de la motivació intrínseca és la percepció d’autocontrol, d’autoeficàcia
i la relació o connexió. A continuació assenyala la tensió existent entre, d'una banda, la
gran influència cultural que suposen els serveis de la Web 2.0 al generar perfils que
anticipen les decisions de l'usuari (“el que vulguis, t’ho volem oferir”) i, d'altra banda, la
idea d'educar perquè els estudiants prenguin les seves pròpies decisions de la manera més
1

L'antic IEM es denomina actualment Digital Education Review (DER). És una revista
electrònica especialitzada d'accés obert, fruit del treball conjunt entre el OED i el GREAV de
la Universitat de Barcelona: <http://greav.ub.edu/der/>
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adequada possible. No obstant això, s’hauria de poder aprofitar educativament aquest
poder de “personalització” que afecta tant directament a la motivació. Des d'aquesta
perspectiva, March planteja hipòtesis a explorar com, per exemple, el fet que una major
autonomia individual (que en les WQ podria plasmar-se en variables com, per exemple,
l'elecció lliure de rols vs. l'assignació per part del professor) impliqui la millora de resultats
que prediuen les teories de l'autodeterminació.
El desenvolupament d'habilitats de Raonament Crític és una de les finalitats centrals en el
disseny d'una bona WQ i un altre dels seus aspectes a reexaminar. A partir de la revisió de la
literatura sobre el tema, March reprèn la idea que existeixen certes disposicions de
pensament o tendències intel·lectuals, que permeten funcionar realment com a pensadors
crítics. Aquestes disposicions (set en total, segons la identificació realitzada per Perkins et
al.) no són simples destreses a ensenyar que una vegada adquirides garanteixen processos
de pensament d'ordre superior: es necessita també certa predisposició i una sensibilitat
contextual per a aplicar-les, que no són susceptibles en l’ensenyament directe.
Per Perkins i el seu equip, la promoció i l'ensenyament d’aquestes competències només és
possible mitjançant un context d’enculturació, en el qual la cultura completa de l'aula crea
un ambient d'aprenentatge. Per això, proposen la utilització de rutines de pensament com a
estratègia de bastides, la repetició de la qual en cada pràctica comporta una apreciació
implícita del valor del coneixement, del pensament i del qüestionament. March considera
que aquestes rutines complementen la motivació intrínseca, ja que totes les rutines de
pensament comencen per les pròpies idees dels estudiants i tenen la competència com
objectiu final. Per reforçar aquesta idea, rescata l'observació de Ryan i Deci, sobre que “la
motivació intrínseca existeix en el nexe entre la persona i la tasca” (Ryan i Deci, 2000, citat
a March, 2007). “Quan una tasca existeix per facilitar les idees i la imaginació i aquesta
tasca es repeteix fins a tornar-se automàtica, s'encoratja un poderós pensament
d’autoregulació i la consecució de bons resultats és més probable.” (March, op. cit.)
Un altre dels aspectes revisats per March és el de la riquesa dels recursos que es brinden.
Un dels objectius del sorgiment de les WQ va ser treure-li un partit educatiu a aspectes en
principi “negatius” de la WWW: la seva complexitat i desestructuració, l'abundància de
contingut i la seva, en ocasions, escassa fiabilitat… Aquests aspectes representen, no
obstant això, interessants oportunitats educatives. Amb l'arribada de la Web 2.0, aquesta
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complexitat ha augmentat al sumar-se un major grau d'interacció, el que ha suposat una
revolució “social més que tecnològica”, però en la qual les institucions educatives corren el
risc de quedar al marge amb l'aplicació de polítiques massa restrictives, filtres, accessos
lents… una realitat molt diferent de la que els estudiants viuen fora de l'àmbit escolar, on
realment adquireixen les seves experiències rellevants amb els ordinadors i demostren la
“cultura digital”. En aquest context, les institucions educatives es converteixen en “illes
d'empobriment”.
Finalment, March revisa una de les seves preocupacions centrals, les bastides, “la
justificació última de l'existència de les WQ”. Malgrat tractar-se d'activitats que en teoria
“creen la disposició mental adequada perquè els estudiants s'involucrin en la tasca, puguin
dividir-la en objectius manejables i dirigeixin la seva atenció a aspectes centrals dels seus
objectius d'aprenentatge ”, March alerta contra les tendències reduccionistes de l'escola,
que en ocasions converteixen les bastides en una carrera d'obstacles que els alumnes han de
salvar per arribar a la meta i en la qual es perd “tot pretès esperit de resolució de
problemes creativament”. Per això proposa un model de bastides al que denomina CEQ.ALL
(acrònim de Choice, Effort, Quality, Atittude and Labor of Love).
Com s’ha esmentat anteriorment, March va plasmar totes aquestes observacions i reflexions
en la construcció del projecte My Place, un espai construït a l’estil del famós MySpace, però
la finalitat del qual és que els estudiants es qüestionin “el seu lloc en un món canviant i el
lloc que volen ocupar en el futur”. A través del projecte, els estudiants s'involucren en un
any d'exploració, amb la intenció que prenguin “decisions inspirades sobre com utilitzar els
seus anys escolars i que s'endinsin en la vida adulta amb confiança i optimisme”.
Per això, com en les WQ, l'autor proposa un tòpic motivador, que representa un
desafiament, però, a diferència d'elles, i amb la finalitat d'oferir l'obertura necessària per
encoratjar la motivació intrínseca i el raonament crític, el format presenta opcions dintre
d'una sèrie d'estructures. Aquestes estructures s'associen a aplicacions Web 2.0 com
Marcadors Socials, Sistemes d'alimentació RSS, Sistemes de publicació en 2.0 com Wikis o
Blogs i Entorns personals d'aprenentatge.
Interessa destacar d'aquesta innovadora iniciativa el fet que a partir del model de WQ
tradicional es construeixi una proposta, potser més propera, els WIPs, que es centra en el

17

potencial de “personalització” que ofereixen els rics recursos de la Web 2.0, l'emergència
de la qual, segons el propi March suposarà “un canvi subtil però fonamental, que permetrà
als professors facilitar l'aprenentatge personalitzat dels estudiants” i que la seva significació
“no ha de ser menyspreada”.
En l'actualitat, les WQ s'estan enriquint com entorns de treball i col·laboració, així com
interactiva i estèticament, gràcies a la incorporació d'incrustacions de vídeos, presentacions
en línia, avatars, sons i altres gadgets de l'entorn Web 2.0.

18

3. INVESTIGACIONS SOBRE L'EFICÀCIA DE LA WEBQUEST A LA UNIVERSITAT
Donada la popularitat de les WebQuest en diversos àmbits educatius i els mèrits que se li
solen atribuir, es fa necessari realitzar una revisió sobre evidències que comprovin la seva
eficàcia. De no contar amb una sòlida base en aquest sentit, aquesta innovació
metodològica corre el risc, com afirmen Maddux i Cummings (2004), de sofrir la sort de
totes les modes educatives, que són molt elogiades inicialment, àmpliament implementades
sense el suport de la investigació i avaluació i, finalment, abandonades quan no assoleixen
situar-se a l'altura de la seva promesa inicial.
Si revisem ràpidament els estudis sobre l'impacte de les WQ, veiem que els tòpics sobre els
quals versen aquestes investigacions són variats, si bé poden agrupar-se en tres grans
temes. A partir de la nostra pròpia revisió bibliogràfica, vàrem coincidir a assenyalar,
juntament amb de Abbit i Ophus (2008), que les investigacions se centren majoritàriament
en l'impacte de la metodologia WQ en l'aprenentatge i en contrastar dels resultats de la
seva implementació amb els obtinguts a través de mètodes d'ensenyament tradicional.
Generalment, el treball es focalitza en l'aprenentatge en assignatures concretes, entre
elles, de manera molt especial, l'àrea de l'adquisició de segones llengües, en la qual solen
analitzar-se aspectes específics com comprensió lectora, exercicis escrits, reducció de
l'aprehensió a les tasques d'escriptura, adquisició de vocabulari o apreciació literària i
lectura extensiva (Chuo, 2004; Rozema, 2004; Tsai, 2005; Barros i Amorhim Carvalho, 2007;
Delgado Sánchez, 2009). L'eficàcia de les WQ també ha estat avaluada en àrees com
l'apreciació musical (Cheng i Hsiao, 2010), l'educació per a la ciutadania (Contreras Guzmán,
2009), o l'educació científica per a la ciutadania (Leite et al., 2007), entre unes altres.
Una altra de les grans àrees d'investigació entorn de les WQ el constitueix l'avaluació del seu
efecte en les actituds i en les percepcions dels estudiants (Zheng et al., 2004, Tsai, 2005;
Wagman, 2005; Swindell, 2006; Pérez Puente, 2006; Allan i Street, 2007). I per últim, la
tercera gran categoria d'investigació a assenyalar seria la dels requisits cognitius de les WQ,
és a dir, la investigació enfocada a determinar si les WQ promouen les habilitats de
pensament d'ordre superior i les destreses d'investigació que, almenys en teoria, les
defineixen (Molebash, Dodge, Bell i Mason, 2002; Kanuka, Rourke i Laflamme, 2007; Cheng
i Hsiao, 2010). Finalment, hem d'assenyalar que d’altres aspectes de l'estratègia WQ han
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estat objecte d'estudi, com la influència dels estils d'aprenentatge en l'elecció de rols (Solis,
2006) o bé el seu procés de disseny (Frazee, 2004; Roberts, 2005), encara que el seu
desenvolupament ha estat menor que en d'altres tòpics d'investigació.
Com ja s'ha esmentat anteriorment, l'estratègia WQ gaudeix de major difusió en l'educació
primària i secundària que en l'educació superior, pel que no és d'estranyar que sigui en
aquests àmbits en els quals s'ha desenvolupat la major part d'investigació fins al moment.
No obstant això, en aquesta breu revisió bibliogràfica s'han privilegiat els estudis que
prenen com referencia l'àmbit universitari. Breument, comentarem les troballes dels estudis
més rellevants portats a terme en l'àmbit internacional, per a passar ràpidament a les
investigacions realitzades en el territori espanyol.

20

3.1 INVESTIGACIONS EN L'ÀMBIT INTERNACIONAL
En primer lloc, reprendrem la investigació de caràcter descriptiu realitzada per Molebash,
Dodge et al. (2002) en la qual els autors van revisar 75 WQ -de diferents nivells
d'escolarització- que formaven part de la base de dades de WebQuest.org. Aquestes WQ
havien estat preseleccionades per a la seva inclusió en el catàleg, però no havien estat
examinades sobre quin nivell d'investigació proposaven. Així doncs, en funció de l'escala
dels Quatre Nivells d'Investigació de Herron anteriorment esmentada (2.4.2 d'aquest
informe), es va procedir a la seva avaluació. L'estudi va revelar que el 20% d'elles no
contenia cap component d'investigació, mentre que el 4% podia classificar-se en el Nivell 0
(Confirmació/Verificació), el 60% en el Nivell 1 (Investigació Estructurada), el 16% en el
Nivell 2 (Investigació Guiada) i que no existia cap exemple de Nivell 3 (Investigació Oberta).
Els investigadors reconeixen que “malgrat que les WebQuests són promocionades com
activitats ‘orientades a investigació’” van ser originalment concebudes com activitats
d'investigació estructurada.
En la mateixa línia, un altre estudi realitzat per Bottentuit i Coutinho en 2008, que va
incloure WQ d'educació no universitària i en la qual es va analitzar la quantitat, la qualitat,
el contingut i la usabilitat de WQ de Portugal i Brasil, va permetre als autors arribar a la
conclusió que el 59% de les WQ analitzades eren simples “exercicis-web”.
Ja en l'àmbit específicament universitari, Chuo (2004) va realitzar un estudi quasiexperimental en el que es comparava el treball d'un grup d'estudiants d'Anglès com a
llengua estrangera (EFL) 2 que rebia instrucció amb mètodes tradicionals, amb els d'un grup
experimental als quals se li va subministrar instrucció mitjançant WQ. El treball es va
realitzar al llarg de 14 setmanes i els resultats obtinguts van evidenciar que el grup
experimental havia millorat la seva habilitat per escriure significativament més que el grup
que va rebre instrucció tradicional i que a més havia experimentat una important reducció
de la seva aprehensió a l'escriptura. No obstant això, no es van detectar diferències
significatives en l’aprehensió a l'escriptura entre el grup de tractament i el grup de control.
Els estudiants del grup experimental van reportar més avantatges que desavantatges en
l'ensenyament de l'escriptura mitjançant recursos web, encara que no es va detectar una
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correlació significativa entre aquesta percepció positiva de les WQ i la seva millora en la
producció escrita, ni tampoc entre aquestes percepcions i la reducció de l’aprehensió a
l'escriptura.
En 2005, Tsai va desenvolupar una investigació a la Universitat de Taiwan amb l'objectiu de
mesurar l'adquisició de vocabulari i les habilitats de lectura en estudiants d’EFL amb un
mòdul d'aprenentatge WQ, contrastant aquests resultats amb un grup de control que va
rebre instrucció tradicional d’EFL, basada en textos. La recerca es va desenvolupar, per
tant, com un estudi quasi-experimental, amb proves de lectura i de comprensió pre-test i
post-test. Els resultats obtinguts pels investigadors van revelar una diferència significativa
en l'adquisició de vocabulari en la lectura d'històries, però no en la lectura temàtica. A més,
al grup de tractament se li va administrar una enquesta sobre actituds i percepcions sobre
el treball amb el mòdul WQ, que va reflectir una valoració general positiva cap a
l'aprenentatge amb WQ.
També Wagman (2005) va estudiar les WQ en un context d'ensenyament de llengües, en el
seu cas el llatí, però el seu focus d'atenció van ser alumnes en “risc acadèmic”, que per
coneixements

insuficients

sobre

la

matèria,

eren

incapaços

d'involucrar-se

en

l'aprenentatge. L'estudi es va desenvolupar com una investigació-acció i l'anàlisi de resultats
va

atendre

principalment

a

competències

no

específicament

relacionades

amb

l'aprenentatge del Llatí, però fonamentals per trencar el cercle de baixos resultats
acadèmics/desinterès per la matèria. A través del projecte d'investigació Cur Llatina, els
estudiants van incrementar la seva motivació, la seva autoeficàcia i la seva autonomia
acadèmica. A més, l'estudi va revelar la preferència dels estudiants per la informació
presentada de manera holística.
Roberts (2005), en un petit estudi de casos realitzat amb set estudiants de Magisteri, va
investigar el procés de creació d'una WQ, comparant el procés de treball individual amb el
col·laboratiu. Segons l'autor, l'estudi va oferir evidències que els mecanismes de
col·laboració es van donar en les dues configuracions de treball (individual i col·laborativa),
en ocasions ajudant al desenvolupament de la WQ i en ocasions, entorpint-lo. Així mateix,
tots els participants van considerar que la seva experiència prèvia en un curs d'introducció a
la tecnologia havia estat beneficiosa pel procés d'elaboració de la WQ i pel producte
finalment obtingut.
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Zheng et al. (2005), en un estudi desenvolupat en universitats nord-americanes, van partir
de la premissa que les percepcions poden influir en les conductes d’èxit i que haurien de
formar part dels processos de disseny, pel que van examinar les percepcions que tenen els
estudiants universitaris sobre les WQ, contrastant els constructes teòrics que, segons la
revisió de la literatura sobre el tema, sustenten aquesta estratègia (pensament crític,
coneixement aplicat, habilitats socials i aprenentatge amb bastides), amb els elements
crítics de les WQ que sorgeixen de la percepció dels estudiants.
Per a això, van identificar dos temes, la influència dels quals van considerar potencialment
important en la percepció de l'alumnat sobre aquesta metodologia: el gènere i l'experiència
prèvia amb WQ 3 . Per sorpresa dels investigadors, els resultats no van permetre assenyalar
diferències significatives en la percepció dels estudiants en funció del tipus d'experiència
prèvia amb WQ i, encara que van haver diferències relatives a un dels constructes teòrics en
la percepció per gèneres, la rellevància –molt menor- va indicar un impacte nul en la
pràctica.
No obstant això, l'estudi va llançar algunes diferències entre els constructes subjacents que
la teoria i l’estudiantat perceben com crítics pel disseny d'una WQ. Segons l'anàlisi dels
autors, els resultats obtinguts en aquest estudi permeten assenyalar que quan els professors
dissenyen una WQ han de passar de dissenyar situacions d'aprenentatge prescriptives a
desenvolupar entorns que involucrin als estudiants i exigeixin resoldre problemes i construir
coneixements que els resultin significatius. Així mateix, assenyalen que la percepció de
“l'aprenentatge amb bastides” que posseeixen els estudiants gravita més sobre l'aplicació
del coneixement i la resolució de problemes, que simplement sobre la provisió d'ajudes
cognitives estructurades durant el procés d'aprenentatge.
Per la seva banda, en la seva tesi doctoral, Solis (2006) va examinar si els estils
d'aprenentatge eren un predictor de l'elecció de rols en les WebQuest. El seu estudi va
prendre com a mostra a 118 estudiants de Magisteri matriculats en un curs d'integració de
tecnologia. L'anàlisi va revelar que els patrons de puntuació en les sis categories de
3

Es van considerar tres tipus possibles d'experiència: 1- Experiència amb WQ dissenyades pel
professor com eina instructiva; 2- Experiència amb WQ dissenyada pels propis alumnes com
part d'un curs i 3- Ambdós tipus d'ús.

23

preferència d'estil d'aprenentatge utilitzades eren un predictor feble d'elecció de rol en
WebQuest.
Kanuka, Rourke i Laflamme (2007) van realitzar un estudi en el que van avaluar la influència
de cinc grups d'activitats de comunicació en la qualitat de les contribucions dels estudiants
en una discussió en línia. Les cinc activitats que van utilitzar els estudiants van ser la
Tècnica de Grup Nominal, el Debat, el Convidat Expert, la WebQuest i la Deliberació
Reflexiva. Totes les contribucions dels estudiants es van categoritzar d'acord al model teòric
proporcionat per Garrison, Anderson i Archer, que estipula que existeixen quatre fases de
“presència cognitiva” en la investigació pràctica mitjançant la qual els estudiants,
col·laborativament, prenen consciència del problema (1- Esdeveniment Disparador),
exploren els seus aspectes destacats (2- Exploració), integren les interpretacions dels altres
(3- Integració) i finalment resolen el dilema inicial (4- Resolució). Els resultats de l'estudi
van indicar que mentre que el nivell més alt de presència cognitiva (4- Resolució) va ser
assolit per un percentatge baix dels participants en l'estudi (9,79%), els estudiants que van
utilitzar les activitats de WQ i de Debat, van arribar nivells més alts que la resta
d'estudiants.
Les dades obtingudes suggereixen, per tant, una influència efectiva en la qualitat de les
intervencions dels estudiants en el debat en línia. Els autors assenyalen que tant la WQ com
el Debat, més que d’altres activitats, desafien als estudiants, exigint-los que debatin,
argumentin i confrontin punts de vista personals i aliens. Per altra banda, aquestes
activitats posseeixen qualitats que poden suposar un avantatge per a la promoció
d'aprenentatges d'ordre superior: es tracta d'activitats ben estructurades, que proveeixen
rols i responsabilitats clarament definits als estudiants i els exigeixen que confrontin
explícitament les seves opinions amb la dels seus iguals.
Cheng i Hsiao (2010) van realitzar un estudi que tenia el propòsit d'examinar l'eficàcia dels
cursos d'apreciació musical, que en moltes diplomatures i llicenciatures de les universitats
taiwaneses són part central del currículum. En concret, la pregunta d'investigació que es
van realitzar els autors va ser si l'ús de WebQuest com a eina d'ensenyament creatiu podia
millorar l'eficàcia de l'aprenentatge, mesurada a través d'una escala de Likert de cinc punts.
Per a això, van realitzar una investigació quasi-experimental en què es comparaven els
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resultats obtinguts pel grup experimental (ensenyament mitjançant WQ) amb el de control
(ensenyament tradicional).
Els resultats obtinguts pels autors a partir dels seus qüestionaris van indicar que el treball
amb WQ millorava l'eficàcia en l'aprenentatge d'apreciació musical en dos aspectes
concrets: pensament independent i integració en l'equip. Entre les seves conclusions, els
investigadors destaquen com limitació el fet que s'utilitzés una WQ “a curt termini”, ja que
una estratègia WQ de tres setmanes d'implementació pot resultar suficient per a possibilitar
l'adquisició i integració de certs coneixements, però no per promoure habilitats de
pensaments d'ordre superior.
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3.2 INVESTIGACIONS EN EL TERRITORI ESPANYOL
En la revisió de la investigació de l'impacte de les WQ realitzada per Abbit. i Ophus (2008),
s'evidencien amb claredat tres categories de publicació entorn d'aquesta metodologia:
publicacions informatives, publicacions descriptives i publicacions d'investigació. Una
mirada curta a les publicacions existents sobre WebQuest en l'àmbit espanyol ens permet
confirmar també aquí la validesa d'aquestes tres categories. I, de la mateixa manera que en
el context internacional, en l'àmbit espanyol els articles predominants són els de caràcter
descriptiu, és a dir, aquells que detallen experiències de creació, implementació i/o ús de
WQ en contextos específics. (Correa Gorospe, 2004; Roig Vila, Giner Gomis, Martínez
Bernicola, Mengual Andrés, Navarro Pastor, Oliva Alcalá i Pastor Galbis, 2004; Álvarez
Valdes i Spassov, 2006; Carrera Farran, Coidura Rodríguez i Rourera Jordana, 2006; Díez
Gutiérez, 2006; Ruiz Romero, Navarrete López, Martínez Ramírez, i González Suárez, 2006;
LLorens Molina, 2007; García Bermejo, Sordo Juanena, 2007; González Pareja, Calderón
Montero, Galache Laza, Torrico González, 2007; Santos Fernández, Carramolino Arranz,
Rodríguez Navarro i Rubia Avi, 2009; entre altres).
En segon lloc, se situen les publicacions de caràcter més teòric o informatiu, en les que
s'explica el concepte de WQ, s'analitzen els seus fonaments pedagògics i en ocasions
s'argumenta la idoneïtat de la metodologia per a la seva aplicació en algun àmbit educatiu
específic (Adell, 2004; Area Moreira, 2004; Quintana i Higueras, 2007; Gallego Gil i Guerra
Liaño, 2007; Hernández Mercedes, 2008; Miguel Bárcena, 2009; Herranz Torres, 2009;
Palacios Picos, 2009). Finalment, pel que fa a publicacions que demostrin l'ús d'instruments
d'investigació per a l'elaboració de les seves conclusions, la seva escassesa és notòria.
Seguint la tendència internacional, un dels tòpics que més sol desenvolupar-se en les
publicacions en general, és l'impacte de WQ en l'ensenyament de segones llengües, però sí
ens referim al context purament universitari, sorgeix un altre focus d'interès important –i
distintiu- en les publicacions espanyoles, ja siguin aquestes de caràcter informatiu,
descriptiu o investigatiu: la metodologia WQ en l'àmbit de l’EEES i de l'ensenyament i
l'aprenentatge mitjançant competències (Bernabé i Adell, 2006, Bernabé Muñoz, 2008;
Palacios Picos, 2009).
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Centrant-nos ja en les publicacions d'investigació pròpiament dites, una recerca realitzada
en diversos cercadors especialitzats com Teseo, TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), Dialnet,
Cybertesis.net, DART-Europe I-Theses Portal i Google Scholar realitzada al maig de 2010, en
què es va utilitzar “WebQuest” com a paraula clau i es va delimitar i depurar la recerca, en
els casos necessaris, a les tesis publicades a Espanya, va donar com resultat cinc tesis
presentades a Espanya amb aquest terme en el títol i cinc més que incloïen el terme en el
resum. D'elles, només tres fa referència a la seva aplicació en l'educació universitària en
l'estat espanyol.
Una d'elles, si bé no es tracta d'una tesi específicament vinculada a l'àmbit universitari pot
estar vinculada, es tracta de Disseny, desenvolupament i avaluació d'un programari lliure
per a la creació de Webquests (Primerenc Sánchez, 2006), estudi que planteja el
desenvolupament d'un programari lliure que permeti elaborar WebQuest a qualsevol docent,
independentment de quin sigui el seu nivell de competència en l'ús de les eines
informàtiques. Un dels resultats d'aquest estudi va ser la creació de l'espai PHP Webquest,
que segons el propi autor, és “un programa educatiu, lliure i gratuït, pensat per a realitzar
Webquest, Miniquest i Caces del Tresor sense necessitat d'escriure codi HTML o usar
programes d'edició de pàgines web” 4 .
Un altre dels resultats que va donar la recerca va ser la de Innovacions en Ruralnet:
satisfacció dels estudiants i competències genèriques que perceben desenvolupar en
contextos virtuals (Villalustre Martínez, 2009), en la que s'aborda l'impacte de les WQ en
assignatures universitàries, encara que no de manera excloent. En efecte, en la investigació
s'examinen els nivells de satisfacció dels estudiants universitaris que cursaven una matèria
optativa en modalitat virtual, tenint en compte els seus estils cognitius així com la seva
percepció sobre desenvolupament de les competències genèriques, en relació a les
diferents innovacions didàctic-metodològiques implementades en l'assignatura virtual en
què tenia lloc el seu aprenentatge, entre elles les WQ. No es tracta, per tant, d'un estudi
exclusiu sobre la metodologia WQ i el seu impacte en l'aprenentatge, sinó que la inclouen
en un ventall més ampli d'estratègies metodològiques innovadores.

4

<http://phpwebquest.org/?p=16>
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Pel que fa a la tercera tesi, Les Webquests en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
Desenvolupament i avaluació de competències amb tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) en la universitat (Bernabé, 2008), es tracta del treball de referència pel
que fa a l'aplicació de WQ en l'educació superior, ja que és l'única tesi fins al moment que
es centra exclusivament en l'impacte de la metodologia WQ en l'ensenyament i
aprenentatge universitari. Es tracta d'un estudi que proporciona informació empírica per
concloure que les WebQuests són una metodologia molt adequada per a l'adaptació de la
docència universitària al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) mitjançant la
utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), ja que ofereixen un
marc metodològic que permet integrar molts dels aspectes que s'han d'actualitzar en la
docència per adaptar-la a les directrius de l’EEES.
En la seva investigació, Bernabé es va preguntar si el model didàctic de les WQ
-

és útil per a la docència per competències en el marc del EEES,

-

potència i desenvolupa les competències genèriques en l'alumnat, tal com es defineixen
en el projecte Tuning, i

-

com percep el professorat la metodologia de les WQ.

Per a això, l'autora va portar a terme una investigació-acció en la que van participar 343
professors de diferents facultats que van realitzar un taller on se’ls va instruir en
l'estratègia WQ, així com en l'aprenentatge per competències que planteja l’EEES. En el
taller, els professors van tenir l'oportunitat d'elaborar una WQ d'aplicació en les seves
assignatures, sota la supervisió i amb el suport de la investigadora. Per a l'avaluació dels
resultats de la percepció del professorat sobre l'experiència, es van utilitzar els grups de
discussió; per a la valoració del desenvolupament de competències per part de l'alumnat, es
van utilitzar els instruments d'avaluació autèntica que proposen les WQ; i per a avaluar
l'experiència docent amb WQ, es van realitzar entrevistes semiestructurades amb el
professorat participant.
La investigació realitzada va constatar la utilitat de les WebQuests com a estratègia
didàctica en l’EEES, ja que aquestes van brindar als professors la possibilitat d'innovar en la
docència universitària i d'incorporar les TIC adaptant-les a l’EEES. D’altra banda, l'estudi va
determinar, en rangs que van anar des de “poc” a “bastant”, que les WQ van contribuir al
desenvolupament de competències genèriques dels estudiants. Entre les competències més
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desenvolupades, es van trobar les “Habilitats interpersonals”, “Coneixement general bàsic
en el camp d'estudi”, “Habilitats informàtiques bàsiques” i “Capacitat d'aplicar el
coneixement a la pràctica”.
Pel que fa a altres tipus de publicacions d'investigació, podem assenyalar l'article de Lara
(2006), en el que s’analitza els beneficis que proporciona la WebQuest para fomentar
l'aprenentatge actiu en alumnes universitaris. Concretament, centra el seu interès en
l'anàlisi del seu efecte per a fomentar: (a) l'aprenentatge basat en la investigació, (b)
l'aprenentatge cooperatiu; i

(c) les competències instrumentals, interpersonals

i

sistèmiques.
Per això, l'autora va avaluar el treball realitzat per 18 alumnes distribuïts en sis grups. Els
estudiants cursaven l'assignatura Didàctica General de la Llicenciatura en Pedagogia i van
ser seleccionats en funció de la disponibilitat expressada per a treballar de manera grupal.
El treball es va basar en l'aplicació del WQ “Aprenent a fer una planificació didàctica”, que
tenia per objectiu ajudar als alumnes a treballar autònomament i de forma cooperativa en
la realització d'una Planificació Didàctica.
Per a l'estudi, es van emprar dos qüestionaris que analitzaven com havien treballat els
alumnes en el grup, quina valoració tenien del treball realitzat i de les instruccions donades
en la WebQuest, així com el temps estimat que van dedicar al treball i la qualificació que
esperaven obtenir. El primer qüestionari era una escala de cinc punts i va ser de resposta
individual. El segon qüestionari, de resposta grupal i oberta, apuntava a destacar els
aspectes positius i els aspectes millorables del treball grupal.
Com a conclusions de l'estudi, l'autora destaca el desenvolupament de competències
associades al tipus de tasca que proposava la WQ empleada (una tasca de disseny i creació):
competències Instrumentals, com la capacitat d'organització i planificació, resolució de
problemes i la presa de decisions; competències Interpersonals, com el desenvolupament
d'habilitats interpersonals pel treball en grup i el treball cooperatiu, i competències
Sistèmiques, com el disseny i gestió de projectes, l'aplicació pràctica dels continguts i la
capacitat de generar idees innovadores.
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Així mateix, Lara destaca l'alta valoració que els estudiants manifesten sobre els apartats
Procés i Avaluació de la WQ implementada, i el fet que aquestes guies contribuïssin no
només al treball col·laboratiu sinó també a l'optimització del temps destinat a les tutories,
ja que els recursos de la WQ van ajudar als estudiants a concretar els dubtes específics que
volien consultar amb la tutora. Aquestes dades, afirma l'autora, confirmen les bastides com
element central de les WQ per a la consecució d'un aprenentatge autònom.
La comunicació de Higueras (2007), en què exposa els resultats obtinguts mitjançant un
estudi de cas fonamentat en la investigació-acció, dóna resultats similars. L'autora examina
l'aplicació de la WQ “Creant la ludoteca Ludicum” en una assignatura optativa en la carrera
de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, amb un grup-classe de 60 estudiants. Per
desenvolupar el seu estudi, va incloure instruments com l'observació participant, les
entrevistes, l'anàlisi documental dels productes realitzats pels alumnes i les rúbriques.
A partir de les dades obtingudes, Higueras conclou que les WQ es presenten com una
metodologia d'ensenyament-aprenentatge que pot adequar-se als requisits de l’EEES.
L'autora destaca com a aportació principal de les WQ a la docència universitària el fet que
ofereixin l'oportunitat de treballar sobre escenaris “reals”, aprofitant els recursos de la
xarxa d'una forma col·laborativa que permet la construcció del coneixement de forma
aplicada, i el conseqüent desenvolupament de competències professionals transferibles a
altres contextos de la vida real.
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3.3 RESUM DE LES INVESTIGACIONS SOBRE WEBQUESTS EN EDUCACIÓ SUPERIOR
Més enllà de qualsevol evidència empírica que puguin aportar les investigacions, és visible
que les WQ són extremadament populars en tots els nivells educatius. En part, a causa de
què es tracta d'una de les primeres estratègies metodològiques que van proposar d’una
manera clara, eficient i atractiva d'integrar la tecnologia en els processos d'ensenyamentaprenentatge. També pel fet que els docents constaten el seu atractiu pels estudiants i la
seva efectivitat a assolir al desenvolupament de certs aprenentatges i competències. La
investigació revisada ajuda a determinar en quins aspectes específics aquesta estratègia
metodològica pot incidir positivament a la incorporació d'aquesta estratègia en
l'ensenyament universitari.
Pel que fa a l'impacte de WebQuest en els èxits d'aprenentatge, algunes investigacions com
les de Chuo (2004) o Tsai (2005) reporten efectes positius. És notori que es tracta, en
ambdós casos, de WQ aplicades a l'ensenyament d'Anglès com llengua estrangera. També
l'estudi de Kanuka et al. (2007) detecta un impacte positiu de l'activitat WQ en les
intervencions en la discussió en línia d'un grup d'estudiants, si bé, en termes generals,
l'acompliment dels estudiants no va demostrar indicis d'haver assolit el màxim nivell de
“presència cognitiva” assolible.
De la bibliografia i de les investigacions revisades, pot considerar-se que, en general i en
comparació amb d'altres mètodes d'ensenyament, les WQ no solen representar un avantatge
significativament diferencial pel que fa a altres mètodes d'ensenyament, com a mínim, si es
mesuren els èxits d'aprenentatge en termes de continguts adquirits.
No obstant això, l'enfocament canvia quan els aprenentatges es mesuren també en termes
de percepcions i de competències desenvolupades, ja que bona part de la investigació
constata que els estudiants que treballen amb WQ milloren les seves actituds cap a l'àmbit
d'estudi (Chuo, 2004), valoren positivament l'experiència (Tsai, 2005), incrementen la seva
motivació, autoeficàcia i la seva autonomia acadèmica (Wagman, 2005), les seves habilitats
interpersonals (Lara, 2006; Figueres, 2007; Bernabé, 2008), els seus nivells de satisfacció,
(Villalustre Martínez, 2009) o milloren el seu pensament independent i integració en l'equip
(Cheng i Hsiao, 2010). El treball de Bernabé (2008), assenyala, a més, que les WQ poden
contribuir al desenvolupament d'altres competències genèriques com “Coneixement general
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bàsic en el camp d'estudi”, “Habilitats informàtiques bàsiques” i “Capacitat d'aplicar el
coneixement a la pràctica”, el que les converteix en una estratègia idònia per a la seva
utilització en el context de l'ensenyament per competències en el EEES.
Així doncs, temes com la motivació, el treball col·laboratiu i el desenvolupament de
l'autonomia personal sorgeixen com els punts forts que l'aprenentatge mitjançant
l'estratègia WQ pot contribuir a desenvolupar. D'igual manera, tenint en compte els
resultats d'investigacions com les de Kanuka et al (2007) Lara (2006) i les propostes de
Molebash (2002) o de March (2007), es podria indagar en el difícil equilibri en la relació
entre Provisió de Estructuració/Bastides vs Autonomia Personal/Aprenentatge Autònom, en
el context universitari.
Tot i això, com assenyalen Abbit i Ophus (2008), el tema general que planteja sobre les WQ
és el de l'escassetat de recerca sobre els seus efectes en l'ensenyament i l'aprenentatge i
l'aclaparador predomini dels recomptes anecdòtics, que no inclouen mètodes d'investigació.
A més, cal assenyalar que aquesta manca d'investigació és més acusada en l'àmbit de
l'educació superior i que bona part dels estudis que s'han realitzat en aquest nivell han pres
com participants a estudiants de Magisteri, Formació del Professorat i Pedagogia, el que
podria representar un biaix d'investigació a considerar.
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4. L'ÚS DE WEBQUEST EN L'EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA A
ESPANYA
4.1 ELABORACIÓ DE LES ENQUESTES
Com ja s'ha comentat anteriorment, fruit del context de canvi que s’ha produït en el sí de
l'educació universitària amb la implementació efectiva de l’EEES i els reptes metodològics
que aquesta transformació implica, l’OED ha decidit indagar en l'ús i difusió a l'estat
espanyol d'una metodologia concreta que introdueixi les TIC en la pràctica docent: les WQ.
La proliferació de comunicacions en congressos explicant la implementació i els resultats
d'aquesta estratègia en l'ensenyament superior durant els últims anys, evidencien una
expansió de la metodologia. A més, aquesta difusió sembla haver transcendit l'àrea
“tradicional” d'aplicació de les WQ, les Ciències de l'Educació, i és possible rastrejar
experiències d'aquest tipus en disciplines tan diferents com les matemàtiques o el dret.
En aquest context, es plantejà la realització de dues enquestes que permetessin sondejar
“l'estat de la qüestió” a Espanya: una, als òrgans universitaris encarregats de la formació
del seu personal docent i l’altra, al professorat que aplica la metodologia WQ en la seva
docència.
En el cas de l'enquesta a professors, la finalitat va ser conèixer, entre d’altres aspectes, les
seves impressions sobre els avantatges i inconvenients del mètode, així com la recepció que
té per part de l'alumnat i la conveniència del seu ús en relació amb la implementació de
l’EEES. Atès que resultaria pràcticament impossible preguntar a cada professor universitari
sobre l'adopció o no d'aquesta opció metodològica en la seva tasca docent, es va decidir
enquestar a aquells docents dels quals efectivament es tingués coneixement que utilitzen la
metodologia de WQ.
La mostra seleccionada, per tant, no té pretensions d’exhaustivitat, és a dir, no pretén
realitzar un cens sobre tots els usuaris de WQ existents en la docència universitària
espanyola. El seu objectiu, per contra, és descriure una realitat emergent a partir de la
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consulta a una sèrie d'experts o referents en el tema i a través de la selecció d'una mostra
suficientment representativa.
Així doncs, es va procedir a l'elaboració d'una base de dades d'experts “a consultar”, és a
dir, professors universitaris d’Espanya amb un acreditat ús de la metodologia WQ en la seva
tasca docent. Per això, es va realitzar, en primer terme, una recerca de tesis doctorals que
tractessin aquesta temàtica. En els casos detectats, es va incloure com a experts a
consultar tant a doctors com a tutors de tesis. Així mateix, es va realitzar una recerca de
comunicacions, ponències i presentacions en congressos, així com d'articles en revistes i
publicacions pedagògiques que abordessin el tòpic d'interès per a l'estudi, distingint
especialment aquelles que fessin referència a experiències concretes d'aplicació d'aquesta
estratègia didàctica. A més, es va sol·licitar a aquests experts i al col·lectiu de professors,
la redifusió de l'enllaç de l'enquesta, que va romandre oberta des del mes de juny al mes
d'octubre de 2010 a la pàgina de l’OED <http://oed.ub.edu>
Paral·lelament, es va realitzar una recerca a Internet de WQ concebudes per a ser
utilitzades en l'educació superior. Cal assenyalar que aquesta no va resultar una tasca
senzilla, atès que moltes de les WQ existents a nivell universitari es troben en repositoris
tancats a l'accés públic, en campus virtuals tancats o bé la seva localització és molt
dispersa, ja que no solen incloure's en els catàlegs de WQ existents 5 , com succeeix amb les
WQ utilitzades en educació primària o secundària. A més, és necessari destriar les WQ d'ús
efectiu en la docència universitària d'aquelles que són el resultat d'un exercici didàctic de
cursos de pedagogia de grau o de postgrau, però que no tenen una aplicació efectiva a les

5

A més de les perquisicions realitzades amb motors de recerca habituals, els *repositorios
consultats van anar:
Biblioteca Semántica de WQ Scorm:
<http://cfievalladolid2.net/webquest/common/index.php>; PHPWebQuest, de Antonio
Temprado: <http://www.phpwebquest.org/>; Catálogo de la Comunitat Catalana de WQ:
<http://webquest.xtec.cat/enlla/>; WebQuests de la Región de Murcia
<http://www.educarm.es/admin/webForm.php?ar=146&mode=visualizaAplicacionWeb&aplic
acion=WEBQUEST&web=23&zona=PROFESORES&menuSeleccionado=441>; Recull de
WebQuests del WEIB de la Universitat de’Illes Balears:
<http://weib.caib.es/Recursos/webquest/recull.htm>; Edutic de la Universitat d’Alacant,
<http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/index.asp>; Biblioteca de WebQuest de Aula
21.net: <http://www.aula21.net/tercera/listado.htm>; AraWebQuest del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón:
<http://www.catedu.es/gestor_recursos/public/webquest/principal.php>.
Ha de notar-se que la majoria de repositoris no contemplen el nivell universitari o superior
entre les seves categories de classificació.
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aules. Així doncs, amb aquestes distincions en ment, i una base de dades resultant de més
de cent WQ, es van seleccionar els autors considerats suficientment representatius per ser
inclosos en la mostra d'enquestats.
Per altra banda, com s’ha esmentar anteriorment, tenint en compte les recomanacions
elaborades per la Comissió per a la Renovació de les Metodologies Educatives a la
Universitat, es va considerar d'interès per a l'estudi realitzar una enquesta paral·lela als
Instituts de Ciències de l'Educació (ICEs), Vicerectorats amb competències en la formació
del Personal Docent i Investigador (PDI) i organismes afins de les universitats, a fi de
conèixer el seu paper en la difusió d'aquesta metodologia i complementar el mapa del seu
ús en el territori espanyol. A més, la consulta a aquests òrgans va permetre la
retroalimentació de la base d'experts a consultar en la primera enquesta.
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4.2 LES ENQUESTES ÍTEM A ÍTEM
4.2.1 Resultats de l'enquesta realitzada als òrgans de formació del personal
docent i investigador de les universitats espanyoles
De les 76 universitats públiques i privades del territori espanyol que llista el MEC, es van
poder localitzar, via web, els òrgans responsables de la formació del personal docent (ICEs,
Vicerectorats amb competències en la formació del personal docent i investigador-PDI i
centres similars) de 67 (88,15%) del total d'universitats, als directors de les quals i/o
coordinadors de formació se'ls va remetre el qüestionari. Van respondre a l'enquesta 20
centres de formació PDI (29,85% del total d'enquestes enviades), que es mostren en el mapa
que segueix a continuació, organitzades per comunitats autònomes:

Òrgans responsables de la formació del PDI de les universitats espanyoles que van
respondre a l'enquesta (n = 20).
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PREGUNTA 1:

Des de l’ICE (o similar) de la seva universitat s’ofereix regularment formació al personal docent i
investigador (PDI) pel que fa a estratègies d'integració metodològica de les TIC?

Com es pot veure, pràcticament la totalitat dels centres de formació del PDI (ICEs o
vicerectorats competents) proporcionen formació sobre la incorporació metodològica de les
TIC en la docència universitària (19/20 = 95%).
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PREGUNTA 2:

S'inclou la metodologia WebQuest a aquesta formació?

A més, una proporció important d’aquests centres inclou, o ha inclòs, la metodologia
WebQuest en aquesta oferta formativa (11/19 = 57,9 %).
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PREGUNTA 2.1:

S'han ofert cursos puntuals sobre aquesta metodologia o formen part d'una oferta regular?

n=11
Finalment, el 54,5% dels centres que han ofert formació al PDI en la metodologia WQ,
inclouen de manera regular cursos sobre WQ en la seva oferta formativa.

PREGUNTA 2.2:

Podria facilitar-nos el nom i contacte de la persona encarregada de la formació en WQ?:
Nom i Cognoms: -----------------------------------------------------------------Tel.:-----------------------------------------------------------------------------------e-mail:--------------------------------------------------------------------------------La resposta a aquesta pregunta tenia com a finalitat la retroalimentació de la base de
dades d’ "Experts a consultar".
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4.2.2 Resultats de l'enquesta realitzada a professors universitaris que utilitzen
WebQuest en la seva pràctica docent
Pel que fa a l'enquesta, com s’ha comentat anteriorment, es va elaborar una base de dades
amb 60 experts a consultar. Descartant a aquells professors que actualment no exerceixen
la seva professió en l'àmbit universitari, 21 docents de 13 universitats diferents van
respondre a l'enquesta. D'aquests, la major part procedeix de l'àrea de Ciències de
l'Educació (75%), seguits de professionals de l'àmbit de les Ciències de la Salut (10%).
A continuació es presenta el mapa amb la procedència dels professionals que van
col·laborar en l'estudi, organitzat per universitats i autonomies:
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PREGUNTA 1:

Com va conèixer les WebQuest?

La major part dels professors participants en l'enquesta han conegut la metodologia WQ a
través d'Internet (38,1%) o de companys de professió (38,1%), així com a través de
publicacions (23,8%).
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PREGUNTA 2:

En quina/es assignatura/es utilitza WebQuest com a metodologia d’ensenyament?
S’esmenten les següents assignatures:


Tecnologia Educativa



Noves tecnologies aplicades a l’Educació (10)



TIC a l’Educació (2)



Educació en l’Àmbit Rural



Informàtica Educativa



Planificació, disseny i avaluació de l’aprenentatge i l’activitat docent



Educació III: Organització de l'espai Escolar, Materials i Habilitats Docents
(Grau en Educació Primària)



Educació IV: Habilitats Docents i Comunicació (Grau en Educació Infantil)



Creació i avaluació de recursos multimèdia i en línia



Didàctica General



Cursos de Formació del professorat en WQ



Formació del professorat universitari



Tutoria i Orientació



Educació Física i tecnologies de la informació i la comunicació



Llengua dels Signes



Psicologia Comunitària i dels serveis socials



Psicologia del desenvolupament



Química Orgànica



Història de l’Arquitectura i l’Urbanisme



Història del Dret i de les Institucions
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PREGUNTA 2.1:

Si a més vostè és professor en àmbits de Formació Docent / Pedagogia: Incorpora la WebQuest com a
objecte d'ensenyament? Ensenya a elaborar WebQuest?
-Sí
-No

El 53,3% dels professors que treballen en l'àmbit de la formació docent incorporen WQ com
a objecte d'estudi, a més de com a metodologia d'ensenyament i aprenentatge.
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PREGUNTA 3:

Des de quan utilitza WQ com a metodologia en les seves classes?

La major part dels professors enquestats utilitza WQ com a metodologia d'ensenyament a
partir de 2005 i les WQ que s’utilitzen són generalment d'elaboració pròpia (81%):
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PREGUNTA 4:

Les WebQuest que utilitza a les seves assignatures són:

PREGUNTA 5:

Si vostè ha elaborat WQ, podria indicar el seu (s) títol (s) i la seva ubicació en línia?

n = 17
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Més de la meitat dels professors (58,8%), ofereixen les ubicacions en línia de les seves WQ,
mentre que una proporció important del total que va respondre afirmativament a la
pregunta sobre si elaboraba WQ pròpies, no respon a la pregunta o bé indica que es troben
en dipòsits tancats (35,3%).
A continuació detallem les WQ elaborades pels professors enquestats a les quals es pot
accedir lliurement:
-

Biodiesel: <http://www.uhu.es/quimiorg/biocombustibles/index.html>

-

B-Learning y E-learning: <http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/
descripcion.asp?id=154>

-

Crea la teva pròpia Wiki-WebQuest: <http://nntt.wikispaces.com>

-

Compartint: <http://www.uco.es/~fe1vivim/wq2_intro.htm>

-

Com elaborar una WebQuest: <http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/
descripcion.asp?id=195>

-

L'any que ve tindrem alumnes sords, què farem amb ells?:
<http://www.uco.es/~fe1vivim/wq1_conjunto_marcos.htm>

-

El cas de l’Anna ... o com aconseguir material per dotar una aula d'audició i
llenguatge amb pocs recursos econòmics:<http://www.uco.es/
~fe1vivim/wq_caso_ana/ana.htm>

-

El Mètode Suzuki: <http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/metodo%
20Suzuki/index.htm>

-

El món social i psicològic del nen autista: <http://www3.uva.es/
proyectosg/webquest/>

-

Escola de Mares i Pares: Les TIC a l'educació: <http://www.ub.edu/
ntae/wq/eparestic/>

-

Intel·ligències múltiples: Queeè???: <http://www.xtec.cat/~nalart/
coleccio/Wq_I_Multiples/index.htm>

-

La meva primera vegada: iniciació a les WebQuest per a professorat universitari:
<http://www.uco.es/~fe1vivim/WQ_%20prof_universitarios/wq_profes.htm#intro >

-

Petroquímica: <http://www.uhu.es/quimiorg/petroquimica_webquest/index.html>

-

Petroli fins al cafè o què fem amb el petroli: <http://www.uhu.es/
quimiorg/petroleo_webquest/index.html

-

Què és una WebQuest: <http://sites.google.com/site/wquicmdc/home>
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-

Recursos TIC per a l’acció tutorial: <http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/
Wq_recursos_tutoria/index.htm>

-

Síntesi de medicaments: <http://www.uhu.es/quimiorg/farmacia/index.htm>

PREGUNTA 6:

Sobre la longitud de temps en el qual utilitza les WQ, vostè diria que les utilitza:
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PREGUNTA 7:

Quin tipus de tasca proposen les WQ que vostè utilitza en les seves classes?

El tipus de tasques que proposen realitzar les WQ utilitzades pels professors són
principalment tasques de disseny (82,4%), seguides de tasques d'anàlisi i de creació.
PREGUNTA 8:

Quins aspectes de WQ li semblen més interessants per la seva utilització en la docència universitària?

Els aspectes més interessants de la introducció de WQ en la docència universitària són,
segons el parer dels enquestats, la promoció del treball autònom i la promoció del treball
cooperatiu i/o col·laboratiu (85,7%), seguides de la motivació que suposa el seu ús per a
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l'alumnat (71,4%). També es destaquen els avantatges de la seva estructuració clara, que fa
les tasques més fàcils de comunicar i d'avaluar (61,9%) i l'avantatge que suposa la seva
adaptabilitat a entorns virtuals d'aprenentatge.
PREGUNTA 9:

Quines són, segons el seu criteri, les dificultats que poden afectar negativament a la creació i ús de
WebQuest per part del professorat universitari?

La dificultat més gran que perceben els professors per a la incorporació de WQ a les seves
classes és el temps i esforç que requereix la seva elaboració (71,4%), seguida del
coneixement de les TIC que suposa pels professors la seva creació (57,1% ). Una mica més
de lluny segueixen les dificultats sorgides de la percepció d'escassetat de bons models a
nivell universitari o de la trivialització d'aquest model degut a la denominació com a WQ
d'activitats en línia que no compleixen els requisits necessaris per ser considerades
autèntiques WQ (42,9%). Finalment, una altra de les dificultats assenyalades pels professors
per a la implementació del model basat en WQ és la quantitat d'alumnes per assignatura,
que pot fer poc viable la seva incorporació.
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PREGUNTA 10:

Quins són, segons vostè, les dificultats que poden afectar negativament a l'ús de WebQuest per part
de l'alumnat universitari?

La principal dificultat de la introducció de WQ en la docència universitària percebuda pels
professors respecte l'alumnat és la resistència a treballar amb un major grau d'implicació,
que naturalment comporta aquesta metodologia, en contrast amb altres metodologies més
tradicionals com, per exemple, la classe magistral (66,7%).
També es manifesten possibles resistències al treball grupal (47,1%) i la trivialització del
model WQ torna a aparèixer com un distorsionant, ja que experiències anteriors amb autodenominades WQ que no poden ser considerades com a tal, poden provocar la desmotivació
de l'alumnat.
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PREGUNTA 11:

Introdueix la Web 2.0 en les WQ que utilitza?

La major part dels professors que elaboren les seves pròpies WQ han començat a introduir
recursos de la Web 2.0. El més emprat són les Wikis (76,9%) seguides dels blocs (46,2%) i
dels canals de vídeos de l'estil Youtube (30,8%).
PREGUNTA 11.1: Si sí, quins recursos del Web 2.0 utilitza en els seus WebQuest?
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PREGUNTA 12:

Quina recepció té aquest tipus de treball per part dels alumnes?

La recepció de part de l'alumnat percebuda pels professors sobre el treball amb WQ és
majoritàriament positiva (85,7%), no hi ha apreciacions negatives i només un 14,3% la
cosidera "indiferent".
PREGUNTA 13:

Com valora vostè l'impacte de la implementació de WQ a les seves classes?
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Per la seva banda, la valoració que els propis professors fan de l'impacte dels resultats d'ús
de WQ en les seves classes, també és positiva (90,5%): només un 9,5% creu que el seu
impacte no ha estat apreciable.
PREGUNTA 14:

Considera la WQ una metodologia adequada a la nova estructura d'aprenentatge per competències
que planteja l'EEES?

El 100% dels enquestats considera WQ com
una

metodologia

l'aprenentatge

per

adequada

per

a

competències

que

planteja l'EEES.

De la resposta dels professors participants es dedueix la idoneïtat d'aquesta metodologia per
promoure, fonamentalment, competències instrumentals 6 com la capacitat d'anàlisi i de
síntesi, la capacitat d'organització i planificació (les primeres del rànquing, amb el 90,5%
cadascuna) i la gestió de la informació (85,7%), seguides de competències sistèmiques, com
l'aprenentatge autònom (81%) i interpersonals, com el treball en equip (76,2%).
En el cinquè lloc de la llista destaquen una competència instrumental i una sistèmica: la
resolució de problemes i la creativitat (66,7%), mentre que el raonament crític
(competència interpersonal) se situa en sisena posició amb 61,9% i els coneixements
informàtics relatius al camp d'estudi se situen en la setena, amb un 57,1%.

6

Per a l'enumeració i classificació de competències, hem seguit la distinció realitzada en el
Projecto Tuning (Tuning. Educational Structures in Europe, s.d.)
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PREGUNTA 14.1)- Si considera que sí, a quin tipus de competències genèriques considera que
s'adapten millor?
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PREGUNTA 15:

Com creu que s'ajusta aquesta metodologia als continguts que ha d'impartir?

La valoració dels professors enquestats pel que fa a l'adequació de la metodologia WQ a
l'assignatura que imparteixen és majoritàriament positiva (85,7%) i només un 14,3% diu que
les WQ s'adapten de manera "regular" als continguts de les seves assignatures.
PREGUNTA 16:

Si us plau, nomeni una WQ espanyola i una estrangera que li semblin excel·lents exemples de WQ
per a l'ensenyament universitari, independentment que pertanyin al seu àmbit disciplinar o no.
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Només el 23% dels enquestats van ser capaços d'oferir un molt bon exemple de WQ
espanyola de nivell universitari i tan sols el 19% es va referir a una WQ estrangera del
mateix nivell.
Entre

les

referències

espanyoles,

s'esmenten

Les

preguntes

de

Blade

Runner:

<http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula
/archivos/repositorio//1500/1507/html/webfilosofia/blade / principal.htm>, Crea la teva
pròpia Wiki-Webquest: <http://nntt.wikispaces.com/> i L'assassí a casa: la diabetis:
<http://fq.cebollada.net/cts/wq/intro.htm>.
L'única coincidència que hi ha entre els exemples esmentats correspon a una WQ
estrangera: es tracta de la WebQuest elaborada per Bernie Dodge A WebQuest about
WebQuests, referenciada en dues ocasions: <http://webquest.sdsu.edu/webquestwebquesths.html>.
Com és lògic, aquesta WQ, o part dels seus recursos, també apareixen implícitament
referenciats en les WQ que els professors han elaborat i/o adaptat per a introduir la
metodologia WQ com a objecte d'estudi en carreres de magisteri, pedagogia o similars.
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Altres exemples interessants de WQ de nivell universitari i d'origen estranger esmentades
pels docents com a exemples d'excel·lència són: Discovering and Uncovering Piaget:
<http://www.zunal.com/webquest.php?w=22695>

y

Frank

Lloyd

Wright

WebQuest

<http://www.zunal.com/webquest.php?w=39196>.
No obstant això, la major part dels professors enquestats va deixar aquestes preguntes
sense resposta, en algunes ocasions amb els següents aclariments, tant en aquest camp com
en l'última pregunta de l'enquesta, destinada a la matisació de respostes, aclariments o
suggeriments.
-

“Hauria de consultar.” (1)

-

“Desconec WQ a nivell universitari.” (1)

-

“No en puc nomenar cap que em sembli excel·lent.” (1)

-

“WQ Espanyola: Els professors universitaris espanyols no publiquen les seves
WebQuests, només presenten comunicacions a congressos, etc., en els que parlen de les
seves WQ.” (1)

-

“L’oferta de phpwebquest.” (1)

-

“En la resposta 16 he deixat el camp en blanc perquè la majoria de les WQ interessants
solen ser de primària i secundària. Treballo amb aquestes pàgines adaptant-les a
l'ensenyament universitari. Tenen un concepte pedagògic que falta a la universitat.” (1)

-

“No utilitzo més WQ que la que faig servir amb els meus alumnes pel disseny de WQ.
Bàsicament el que faig en formació del professorat és utilitzar-la per ajudar al disseny
de recursos educatius i dissenys curriculars.” (1)

PREGUNTA 17:

Finalment, si considera necessari matisar alguna de les seves respostes o afegir algun comentari o
suggeriment, pot fer-ho aquí:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.3 CONCLUSIONS
Entre les propostes elaborades per la Comissió per a la Renovació de les Metodologies
Educatives a la Universitat (2006), destacava la proposta de creació de Plans Específics per
la Renovació de les Metodologies Universitàries (PERM), és a dir, estructures que servissin
de marc per a la implementació de les idees sorgides de l'estudi, referides fonamentalment
a la formació del professorat, a l'oferta de suport tècnic, i a la innovació metodològica. Com
es reconeix a l'informe, en alguns casos, bona part d'aquestes funcions són assumides (o
podrien ser-ho, reorganitzant i re-orientant les seves competències) per serveis ja
existents, com els ICEs o anàlegs.
Aquest punt de l'informe, ja esmentat, va ser el que va motivar la “mini-enquesta” als ICEs
o organismes similars orientats a la formació del personal docent i investigador de la
universitat. Els resultats obtinguts resulten encoratjadors, ja que d'ells se’n despren que la
major part dels que van respondre a l'enquesta (95%) en efecte oferien formació sobre la
incorporació metodològica de les TIC a la docència i que, una proporció important inclou o
ha inclòs la metodologia WebQuest en aquesta formació (57,9%). No obstant això, encara
que encoratjadoress, aquestes dades s'han de prendre amb precaució, ja que només un terç
dels òrgans enquestats va respondre al qüestionari.
Pel que fa a l'enquesta realitzada al grup d'experts, destacarem alguns dels resultats
obtinguts. En primer lloc, i tal i com era d'esperar, la major part dels usuaris de WQ
provenen de l'àmbit de la formació docent, ja sigui de carreres vinculades a la Pedagogia o
la Psicologia. En aquest sentit és possible constatar l'augment de l'ús de WQ en altres àrees
de la docència universitària corresponents a les Ciències Socials i Jurídiques, així com en les
Ciències Experimentals, les Enginyeries i en les Ciències Humanes.
Aquesta dada, no obstant, contrasta amb la dificultosa disponibilitat "en obert" de WQ de
nivell universitari. Entre els nostres enquestats, el 58,8% ofereixen enllaços a les seves WQ,
de lliure disposició a la web, mentre que el 35,3% es refereix a ubicacions en línia d'accés
restringit. Si bé aquests dos terços poden semblar una proporció important, aquestes dades
amaguen un biaix, ja que la base de dades d'experts a consultar que hem construit per a
l'elaboració de la nostra enquesta està basada en gran mesura en els resultats de recerques
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de WQ de nivell superior a la xarxa, de manera que no és d'estranyar que molts d'ells
efectivament ofereixin la seva ubicació en línia.
Però precisament l'experiència de construcció d'aquesta base de dades ens permet afirmar
que la recerca en línia de WQ de nivell universitari pot resultar, si més no, molesta, fins i
tot si es disposa de referències bastant exactes de les WQ que es desitja trobar perquè es
disposa de material bibliogràfic que les citi. De fet, una de les dificultats esmentades pels
professors per a la seva creació i ús en l'educació superior és l'escassetat de bons models a
nivell universitari (42,9%). Igualment destacable és el fet que, en sol·licitar exemples de
models de WQ a nivell universitari, pràcticament el 80% dels professors no proporcionen cap
resposta, en alguns casos aclarint explícitament que desconeixen l'existència d'exemples de
WQ d'aquest nivell de formació.
Ens sembla important recordar que, entre les lliçons apreses que Dodge citava en el seu
treball pioner amb Muñoz entre el 90 i el 94 en el projecte Microworlds Projects i que
després va servir per forjar l'esperit del que serien les WQ, hi havia la idea que, per tal que
una innovació perduri en el temps i es multipliqui, "l'autoria de les idees ha de ser
deliberadament compartida", cosa que no va succeir en el projecte esmentat i que va ser el
que va impulsar a Dodge a publicar a la xarxa la seva experiència immediatament després
de constatar el seu èxit. La història és coneguda però val la pena recordar-la, ja que molt
probablement a causa dels sistemes de campus virtuals utilitzats per les institucions
universitàries, la difusió i l'ús compartit d'aquests recursos, així com la reutilització, es
poden veure minvats (recordem que només el 19% reutilitza o adapta WQ ja existents, quan
la principal dificultat de la introducció de WQ és, segons els enquestats, el temps i l’esforç
que requereix la seva creació, amb 71,4%).
Precisament per evitar que passi el que irònicament comenta un dels participants en
l'enquesta ("els professors universitaris espanyols no publiquen les seves WebQuests, només
presenten comunicacions a congressos, etc. en les que parlen de les seves WQ.") i per tal de
fomentar la seva difusió i reutilització, potser s’hauria de proposar l'elaboració d'un llistat
de WQ de nivell universitari, o bé la incorporació de l'etiqueta corresponent a aquest nivell
en els dipòsits més utilitzats. En qualsevol cas, es troba a faltar un espai que les reuneixi en
l'àmbit de l'educació superior, com els que existeixen en altres nivells educatius, i que
permeti compartir i difondre els recursos d'aquest tipus.
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D'altra banda, una altra de les dades que resulta destacable és el creixement sostingut de
l'ús de WQ, fonamentalment a partir de 2005. Més enllà dels temps naturals de difusió
d'algunes innovacions, podem especular que l'horitzó d'implementació de l'EEES sembla
haver influït en el re-descobriment d'una metodologia que, amb unanimitat absoluta, els
enquestats consideren adequada per a l'aprenentatge per competències.
En coincidència amb estudis anteriors, en la nostra enquesta els professors consideren la
promoció del treball cooperatiu i col·laboratiu, com un dels principals avantatges de les
WQ, juntament amb la promoció del treball autònom, encara que quan són interrogats
concretament per l'adequació de WQ al desenvolupament de competències, el tipus de
competències esmentades en primer terme són les de tipus instrumental, seguides de les de
tipus sistèmic (recordem que en d’altres investigacions les competències a les que els
professors consideren que millor s'adapten les WQ són les de tipus interpersonal). Tot i així,
hi ha un acord majoritari que el model s'adapta bé als continguts curriculars a impartir i que
és rebut positivament per l'alumnat, tot i que impliqui més treball i implicació de part seva.
Com a dada positiva, també és digne de menció la creixent incorporació de la Web 2.0 en
l'elaboració de WQ. Els recursos més utilitzats són les wikis i els blogs, dels que es pot parlar
d'una oferta força diversificada. Es podria fer una anàlisi més detallada sobre si l'ús és de
tipus "estètic" o si la Web 2.0 s'incorpora com un element crucial en l'elaboració de les
tasques proposades que, en el cas dels nostres enquestats, són tasques fonamentalment de
Disseny, (82,4%) seguides per tasques d'Anàlisi i de Creació (47,1%, respectivament).
Finalment, hem de destacar que entre els possibles motius que justifiquen la dificultat en la
difusió i l'ús de WQ, tant per part del professorat com de l'alumnat, destaca la trivialització
del model (42,9% i 28,6%, respectivament). D'acord amb algunes de les investigacions
efectuades en l'àmbit internacional (Molebash, Dodge, Bell, Mason i Irving, 2002; Bottentuit
i Coutinho, 2008) i en la mateixa línia de les respostes mostrades, considerem important
assenyalar la conveniència de vetllar per la qualitat i l’autenticitat dels instruments que es
proposen sota aquest rètol.
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Al llarg d'aquest document hem volgut reflectir la situació de les WebQuests en relació a la
seva extensió i ús en l'àmbit universitari espanyol, tant en la docència, com en la formació
dels estudiants i en la del propi professorat universitari.
En iniciar aquest treball partíem de la premissa que les WebQuests són propostes
metodològiques

i

didàctiques

d'aprenentatge

cooperatiu,

basades

en

l'accés,

el

processament i l'ús d'informació de la xarxa, molt adequades per a l'educació superior i el
desenvolupament de competències genèriques i específiques. Les dades que hem obtingut,
ens reafirmen en aquesta consideració.
Esperem que el present informe serveixi per difondre la situació de les WebQuests en
l'educació superior i encoratgi el professorat universitari a incloure-les en la seva tasca
docent.
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