
Marc Fuertes Alpiste 
Webquest “Mapa dels àmbits i de les actuacions de la pedagogia” 

Assignatura: “Professionalització i Sortides Laborals 1” 

 
Webquest “Mapa dels àmbits i     
d’actuacions de la Pedagogia” 

Introducció 
Aquest document és la fitxa de Webquest “Mapa dels àmbits i d’actuacions de la              
Pedagogia” de l’assignatura “Professionalització i Sortides Laborals 1” de primer curs del            
grau de Pedagogia UB. Es tracta d’una assignatura obligatòria de 6 ECTS. És una              
webquest que s’ha aplicat des del curs 2016-2017 amb les actualitzacions corresponents, i             
s’ha aplicat en el grup T1 (professor Marc Fuertes). Aquesta activitat aborda la totalitat              
dels continguts del pla docent de l’assignatura. 
 
Enllaç a la webquest: 
 http://webquest.ub.edu/site/810-mapa-dels-ambits-i-dactuacions-de-la-pedagogia-2/  
 
Una webquest és una activitat d’indagació guiada a partir de recursos d’Internet. És una              
metodologia creada per Bernie Dodge i Tom March de la SDSU (University of San Diego,               
USA) l’any 1995. Web oficial: http://webquest.org 
 
Aquesta webquest ha estat creada amb l’eina webquest UB (http://webquest.ub.edu/)          
generador de webquests de la Universitat de Barcelona. A més, està publicada a la mateixa               
plataforma per tal que qui vulgui la pugui utilitzar.  
 
La webquest es divideix en diverses parts que us orientaran en el desenvolupament de              
l’activitat. 

1. A l’apartat d’Introducció es contextualitza la webquest i es dóna informació per            
activar els coneixements previs necessaris i establir l’escenari. 

2. L’apartat de Tasca descriu a nivell general quins són els objectius de l’activitat; què              
s’espera que feu i què lliurareu al final. 

3. L’apartat de Procés detalla pas a pas què cal fer per aconseguir assolir els objectius.               
Aquest apartat inclou els Recursos web i documentals que heu de consultar per             
poder dur a terme el Procés. 

4. L’apartat d’Avaluació inclou una rúbrica amb tots els criteris d’avaluació que es faran             
servir per qualificar el desenvolupament de les activitats. No deixeu de consultar-lo! 

5. L’apartat de “Conclusió” és el tancament de l’activitat i pot servir per fer una síntesi               
presencial a l’aula dels objectius assolits. 

6. L’apartat de “Guia didàctica” reuneix la informació didàctica necessària per replicar o            
adaptar l’ús de la webquest en un altre grup classe. 
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Guia didàctica 

Està pensada per un grup classe de mida mitjana (uns 50 alumnes). En funció de               
l’alumnat el nombre d’integrants de cada grup haurà de variar i això pot afectar al               
repartiment de rols a la Fase 2. 

La temporalització és d’unes 11-12 sessions de dues hores cadascuna (1h 45 min             
efectiva). 

1. Presentació de la Webquest (Introducció i tasca): mitja sessió 
2. Fase 1: 3-4 sessions 

1. Exploració de recursos: 1 sessió 
2. Elaboració del mapa: 1 o 2 sessions 
3. Presentació dels mapes: 1 sessió 

3. Fase 2: 6 sessions. 
1. Fer grups, repartir àmbits i repartir rols + Indagació en els           

recursos: 2 sessions. 
2. Indagació + elaboració document google docs de l’àmbit: 1         

sessió 
3. Preparació de la presentació: 1 sessió 
4. Presentacions: 2 sessions (dependrà sempre del número de        

grups a exposar) 
4. Fase 3: 2 sessions a l’aula per dissenyar i crear l’entrevista. (Han de             

dedicar un temps fora de l’aula per realitzar les entrevistes). 

Recursos necessaris: És recomanable que hi hagi ordinadors portàtils amb connexió a            
Internet per cada grup per a dur a terme la indagació i per construir col·laborativament               
els outputs (mapes conceptuals, presentacions, document guia i entrevistes). Les          
tablets poden anar bé també, però per les tasques d’escriptura millor fer servir             
dispositius amb teclat mecànic. 

És bo repassar algunes estratègies de cerca als cercadors de la xarxa (operadors de              
cerca) 
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Continguts 

1. Competències transversals per a l’exercici de la professió de pedagog en           
qualsevol situació de treball: habilitats de comunicació, habilitats de relació          
interpersonal, coneixement de si mateix. 

2. Sortides professionals del pedagog. Característiques dels diversos àmbits        
professionals. Perfils professionals exigits en el món laboral. 

3. Itinerari curricular. 

Objectius: 

1. Explorar diferents àmbits de la pedagogia i familiaritzar-se amb diferents perfils           
relacionats que desenvolupa la figura del pedagog/a. 

2. Conèixer el ventall de sortides professionals del pedagog/a. 
3. Ser conscient de les competències necessàries per desenvolupar la funció          

professional en diferents àmbits. 

Competències transversals 

1. Exercitar competències digitals, informacionals, de recerca i comunicatives: 
1.1. cerca, avaluació, selecció, estructuració, síntesi i presentació de la         

informació digital. 
1.2. Disseny i realització d’entrevistes semiestructurades. 
1.3. Expressió oral i escrita mitjançant suport digital. 
1.4. Realització de treball col·laboratiu. 

  

3 



Marc Fuertes Alpiste 
Webquest “Mapa dels àmbits i de les actuacions de la pedagogia” 

Assignatura: “Professionalització i Sortides Laborals 1” 

Estructura de la webquest 
 
A continuació s’afegeixen captures de pantalla per cadascun dels apartats de la Webquest. 

Introducció 
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Tasca 
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Procés 
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Recursos 
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Avaluació 

 

10 



Marc Fuertes Alpiste 
Webquest “Mapa dels àmbits i de les actuacions de la pedagogia” 

Assignatura: “Professionalització i Sortides Laborals 1” 

 

11 



Marc Fuertes Alpiste 
Webquest “Mapa dels àmbits i de les actuacions de la pedagogia” 

Assignatura: “Professionalització i Sortides Laborals 1” 

Conclusió 
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Fase 1 
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Fase 2 
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Fase 3 
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Guia didàctica 
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Sobre les webquests 
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