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Resum
Aquesta proposta didàctica es basa en l'ús d'una webquest per tractar
les infeccions de transmissió sexual per part de l'alumnat del mòdul de
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient, que forma part del cicle
formatiu de grau mitjà de Cures auxiliars d'infermeria.
El que es pretén aconseguir amb la realització de dita proposta és
ampliar els coneixements dels estudiants sobre aquest tipus d'infeccions per tal
que puguin proporcionar una educació sanitària de qualitat.
El model de disseny instruccional ADDIE serà el que dirigirà el
desenvolupament de la webquest. Aquesta presentarà una sèrie d'activitats i
recursos, a partir dels quals els alumnes, en grups petits, treballaran les
principals infeccions de transmissió sexual, elaborant i obtenint, finalment, un
producte final que consistirà en un fullet informatiu sobre la infecció de
transmissió sexual assignada. La presentació d'aquest producte final constituirà
l'activitat avaluativa.
Al llarg de tota la proposta, el docent adoptarà el rol de guia per tal de
promoure l'autonomia i el pensament crític dels alumnes, els quals es
convertiran en els protagonistes del procés d'ensenyament - aprenentatge,
treballant de manera col·laborativa i desenvolupant diverses competències.
Paraules clau: webquest, disseny instruccional, ADDIE, infeccions de
transmissió sexual.
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1. Introducció, justificació i objectius del treball
La proposta didàctica d'aquest treball de fi de màster (TFM) consisteix
en treballar les infeccions de transmissió sexual (ITS) en el cicle formatiu de
grau mitjà (CFGM) de Cures auxiliars d'infermeria, concretament amb els
alumnes del mòdul de Promoció de la salut i suport psicològic al pacient, a
través d'una webquest. Cal tenir en compte que aquest cicle formatiu presenta
la peculiaritat de ser un títol que segueix la normativa LOGSE, en què la durada
del curs, pel que fa a les assignatures teòriques, contempla els mesos recollits
entre setembre i juny, mentre que el període de pràctiques es realitza entre el
setembre i el desembre del curs següent. Aquest fet es considerarà a l'hora de
desenvolupar la proposta didàctica, la qual s'inclourà a la programació del
mòdul esmentat.
Els docents que imparteixen aquest mòdul són els que poden portar a
terme aquesta proposta didàctica, tot i que també es pot realitzar a altres
assignatures d'altres nivells educatius, com ara a Biologia a l'educació
secundària obligatòria (ESO) o a batxillerat. Per tant, els centres educatius on
es pot portar a terme dita proposta són diversos, com l' institut d'educació
secundària (IES) Josep Maria Llompart, centre on es desenvoluparà aquest
projecte.
Els alumnes tractaran les ITS a través d'una metodologia d'aprenentatge
activa, plantejada a partir d'un determinat model de disseny instruccional, que
els permetrà desenvolupar diverses competències.
Aquesta proposta educativa s'emmarcarà en el mòdul comentat
anteriorment, ja que, consultant el Real Decret 558/1995, de 7 d'abril, pel que
s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de
Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria, s'ha pogut comprovar que l'educació
sanitària, una de les principals estratègies que tracta les ITS, és un dels
múltiples aspectes que s'hi treballen.
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En el món laboral de la sanitat, la promoció de la salut és una de les
tasques presents en, pràcticament, totes les professions sanitàries, amb la qual
cosa resultarà de gran utilitat que els alumnes creïn un producte final, a partir
de la webquest, per tal de començar a realitzar una educació per a la salut de
qualitat entre la resta d'estudiants i professors del centre on es realitzi la
proposta didàctica comentada anteriorment.
1.1 Justificació
S'ha decidit portar a terme aquesta proposta didàctica, en la qual
s'emprarà una webquest per treballar les ITS, amb la finalitat que els alumnes
adquireixin els coneixements d'una manera més activa i autònoma, en un
ambient de canvi metodològic dins l'aula.
L'ús d'aquesta proposta TIC (tecnologies de la informació i comuniació)
com a estratègia educativa permetrà als alumnes construir i aconseguir un
coneixement propi, mentre treballen de manera col·laborativa, assolint uns
aprenentatges més significatius. D'aquesta manera, s'apreciaran les influències
de les concepcions constructivistes i construccionistes, entre altres, en les
quals l'alumnat serà l'agent actiu i protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge.
Per mitjà de les diferents tasques o activitats que hagi de realitzar
l'alumnat, a partir de la webquest, aquest ampliarà els seus sabers sobre les
ITS, alhora que descobrirà el nivell de coneixement que existeix entre els
individus de la població més propera.
L'adquisició, per part dels alumnes, d'un coneixement profund i sòlid
entorn les ITS aconseguirà que siguin més conscients dels seus perills i que
puguin minvar el gran desconeixement i falsos mites que existeixen, entorn el
tema en qüestió, a través de la transmissió d'informacions vertaderes i riques a
la població, des dels més joves fins els més majors.
1.2 Objectius del treball
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L'objectiu general d'aquest treball és el següent:


Ampliar els coneixements dels alumnes entorn les ITS, mitjançant
una webquest, per prevenir-les a través d'una educació sanitària
de qualitat.

En relació amb els objectius específics, aquests són:
o Dissenyar una webquest.
o Desenvolupar les diferents etapes del model de disseny
instruccional ADDIE.
o Promoure l'autonomia i el pensament crític dels alumnes.

2. Estat de la qüestió
En aquest apartat es presentarà un resum de la informació recopilada
sobre el que es coneix de la webquest i del model de disseny instruccional
ADDIE, en que es basarà el desenvolupament del treball. A més, tenint en
compte que les ITS constituiran el tema a tractar amb la webquest, es farà una
síntesi sobre el que s'ha investigat sobre elles.
2.1 La webquest
Bernie Dodge (1995), professor de la Universitat Estatal de San Diego,
fou el creador de la webquest definint-la com:
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 centrar-se en utilitzar la
informació més que en cercar-la i per donar suport al
pensament dels estudiants en els nivells d'anàlisi, síntesi i
avaluació (citat per Martin y Quintana, 2011, p.5).
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Al llarg del temps, altres autors han proporcionat la seva pròpia definició.
Per una banda, Area (2004) afirma que “és l'aplicació d'una estratègia
d'aprenentatge per descobriment guiat a un procés de treball desenvolupat pels
alumnes utilitzant els recursos de la WWW” (citat per Sosa, 2013, p.2). Per una
altra banda, Adell (2004) opina que:
És una activitat didàctica que proposa una tasca factible i
atractiva pels estudiants i un procés per realitzar-la durant el
qual, els alumnes faran coses amb informació: analitzar,
sintetitzar, comprendre, transformar, crear, jutjar i valorar, crear
nova informació, publicar, compartir, etc. (citat per Sosa, 2013,
p.2).
Per tal d'entendre millor aquest concepte, pot resultar útil comentar que
se l'ha traduït com a cerca assistida o guies didàctiques de navegació (Adell,
2004). A més, també es pot trobar descrita com a estratègia educativa, recurs
didàctic, estratègia pedagògica (Rojas y López, 2017), entre altres.
La primera webquest d'ús públic i de llarga durada va ser elaborada per
Tom March, professor col·laborador de Dodge (Martin y Quintana, 2011).
Els fonaments pedagògics de la webquest es troben a les teories del
processament de la informació, als plantejaments constructivistes i als
plantejaments construccionistes de Papert, que incideixen en els processos
d'aprenentatge mediats tant personal, com instrumental i contextualment
(Quintana y Higueras, 2009).
La metodologia d'aquesta estratègia didàctica es caracteritza per
elements procedents del constructivisme, ja que les activitats es centren en
tasques de descobriment i exploració, a partir de les quals els estudiants
processen activament la informació i construeixen el seu propi coneixement,
deixant al docent com a orientador o guia. Tot plegat, recorda als postulats
constructivistes de Piaget (Martin y Quintana, 2011).
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També

és

important

remarcar

la

influència

de

concepcions

socioconstructivistes, que tenen present tant el context, com la interacció social
per a l'aprenentatge (Martin y Quintana, 2011). Aquí es pot fer menció al
concepte andamiatge de Jerome Bruner, el qual fa referència al suport que
proporciona el medi social a l'individu per a propiciar el seu desenvolupament
cap a nivells superiors de funcionament i organització, a través de
l'estructuració d'experiències desafiants que s'adapten a les seves capacitats
actuals i pròximes. Això es troba relacionat amb el concepte Zona de
Desenvolupament Pròxim (ZDP), definit i desenvolupat per Vygotski, que
correspon a la distància entre el nivell real de desenvolupament i el nivell de
desenvolupament potencial d'un individu (Barragán, 2005).
Com ja s'ha comentat anteriorment, hi ha una gran vinculació entre la
webquest i el construccionisme de Papert, qui afirma que l'aprenentatge resulta
més eficaç quan forma part d'una activitat que l'aprenent experimenta com la
construcció d'un producte significatiu. En relació amb això, cal fer referència a
alguns conceptes de la psicologia cognitiva, com és aprenentatge significatiu
d'Ausubel (Martin y Quintana, 2011).
La composició de la webquest consta d'una sèrie d'apartats o seccions:
introducció, tasca, procés, recursos, avaluació i conclusió (il·lustració 1). Pel
que fa a la introducció, aquesta proporciona la informació bàsica i orienta sobre
el que s'espera. En relació amb la tasca, inclou la descripció i finalitat de les
activitats a realitzar. Dodge (2002) descriu els 12 tipus de tasques més
comunes (il·lustració 2). Quant al procés, aquest explica de manera clara i
definida el treball a fer i consta d'una sèrie d'activitats estructurades. Pel que fa
als recursos, constitueixen un llistat de llocs web, localitzats pel docent, perquè
els estudiants completin la seva tasca. Referent a l'avaluació, aquesta compta
amb un seguit de criteris, coneguts pels alumnes, amb els quals s'avalua el seu
treball. Finalment, la conclusió atorga l'oportunitat de resumir l'experiència i
anima a la reflexió crítica de l'alumnat (Rojas y López, 2017).
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Il·lustració 1: estructura de la webquest

Disseny: propi
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Il·lustració 2: 12 tipus de tasques més comunes

Disseny: Dodge, 2002

A moltes webquest es poden trobar altres apartats, com són la guia
didàctica i els crèdits. En relació amb la guia didàctica, en ella s'hi troben les
orientacions pedagògiques i consells pels docents, amb la finalitat de
desenvolupar una webquest de qualitat (temps de realització, objectius,
competències, etc.) (Sosa, 2013). També resulta convenient, tot i que molts
cops no es menciona, l'ús d'una portada com a element clau per a la motivació
de l'alumnat, per tal de captar la seva atenció (Acosta, Martín y Hernández,
2015).
Dodge (2002) va realitzar una guia pel procés de creació d'una
webquest: seleccionar un tema o problema adequat, seleccionar un model de
disseny, descriure com s'avaluarà a l'alumnat, dissenyar el procés i, revisar-lo i
millorar-lo. També identificà cinc punts imprescindibles, que es poden incloure
a la paraula FOCUS: Find great sites (localitza llocs genials), Orchestrate your
learners and resources (organitza els alumnes i els recursos), Challenge your
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learners to think (motiva els teus estudiants a pensar), Use the medium (utilitza
el mitjà) i Scaffold high expectations (construeix un andamiatge per aconseguir
expectatives elevades) (Sosa, 2013).
En relació amb els tipus de webquest (il·lustració 3) es poden diferenciar,
per una banda, les de curta durada, les quals ocupen d'una a tres sessions de
classes, en les quals s'ajuda a adquirir coneixements bàsics d'un tema. Per una
altra banda, es poden trobar les de llarga durada, que ocupen d'una setmana a
un mes, requerint un anàlisi profund d'un tema (Palazón, 2015). També és
important considerar la presència de variants de la webquest, com són les
miniquest, les quals redueixen els apartats (escenari, tasca i resultats) (Martin y
Quintana, 2011).

Il·lustració 3: tipus de webquest

Disseny: propi

Per poder crear una webquest existeixen diferents generadors online: 1,
2, 3 tu WebQuest, Edutic, WebQuestsCreator, Google Sites, etc. (Acosta et al.,
2015).
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Hi ha diverses recomanacions a l'hora d'aplicar una webquest. Si és la
primera vegada que s'utilitza aquesta eina, convé implementar-la en un grup
petit. Les tasques que es demanin han de ser complexes, requerint certa
competència professional, però sempre adequant-les al nivell dels destinataris.
S'ha de tenir en compte que el treball col·laboratiu millora la qualitat dels
productes que demanen les webquest. També és important elaborar una bona
rúbrica d'avaluació. Per acabar, resulta útil cercar altres webquest ja
elaborades per tal de reutilitzar-les o tenir-les com a referència (Quintana y
Higueras, 2009).
Els avantatges i desavantatges que presenta aquest recurs didàctic són
diversos. Pel que fa als avantatges, alguns d'ells són: alta motivació i
participació col·laborativa, fonts d'informació variades i de ràpida consulta,
foment de capacitats tecnològiques, desenvolupament d'un pensament crític i
creatiu, allunyament de la monotonia tradicional de les classes magistrals,
alumnat actiu en la construcció del seu coneixement, la qual cosa facilitat els
aprenentatges significatius... En relació amb els desavantatges, es poden
trobar: reticència per part dels docents, falta

de

temps, necessitat

d'alfabetització digital dels individus, necessitat de connexió a Internet,
possibilitat de distracció, per part de l'alumnat, a l'hora d'utilitzar Internet...
(Salido y Maeso, 2014).
Resulta interessant tenir en compte els avantatges, exposats per Dodge
(1997), que té l'ús de les rúbriques a l'apartat d'avaluació de la webquest. Per
una banda, l'avaluació és més objectiva i consistent. Per una altra banda,
obliga al professor a clarificar i especificar els seus criteris. A més, informa a
l'estudiant sobre el que s'espera d' ell i sobre com s'avaluarà el seu treball.
També fa que l'alumne sigui conscient dels criteris que s'empren per tal de
valorar el rendiment dels seus companys. Finalment, proporciona una
retroalimentació útil entorn l'efecte de l'ensenyança (Sosa, 2013).
Queda clar que la webquest provoca un canvi metodològic a l'aula. En
primer lloc, el procés d'ensenyament - aprenentatge es veu clarament afectat
per aquesta estratègia didàctica. A més, es viu un canvi de rol en el docent, qui
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passa de tenir el coneixement i transmetre'l a l'alumnat, a un rol en el qual
planifica com l'alumnat ha d'anar construint, per si mateix, el coneixement,
ajudant-lo durant el procés. Per tant, el docent fa un paper de facilitador,
orientador, mediador i organitzador. Quant al rol del discent, aquest passa d'un
posicionament passiu a un en què se li demana que sigui un agent actiu, capaç
d'accedir i recopilar informació, amb l'ajuda del professorat, per acabar
transformant-la en coneixement significatiu (Quintana y Higueras, 2009). Fent
ús de la webquest, com a recurs didàctic, s'aconsegueix el desenvolupament
de diverses competències tant per part de l'alumnat, com del docent:
competències

cognitives,

competències

actitudinals,

competències

informacionals... (Salido y Maeso, 2014).
La metodologia de la webquest, caracteritzada, entre altres, per l'ús del
treball col·laboratiu, juntament amb la integració de les TIC i d'Internet, amb
propostes pedagògiques actives i innovadores (Quintana y Higueras, 2009),
atorga la possibilitat d'aplicar aquesta estratègia didàctica a diferents nivells
educatius (Adell, Mengual y Roig, 2015).
2.2 El disseny instruccional (model ADDIE)
El que es coneix com a disseny instruccional és el procés sistemàtic,
planificat i estructurat per produir cursos per a l'educació presencial o en línea,
ja sigui a nivell formatiu o d'entreteniment, mòduls o unitats didàctiques,
objectes d'aprenentatge i, en general, recursos educatius que vagin més enllà
dels continguts (Agudelo, 2009).
El concepte que s'acaba de definir també és conegut amb els termes
disseny d'aprenentatge o disseny educatiu (Góngora y Martínez, 2012).
Segons la perspectiva de diferents autors, el disseny instruccional ha
estat definit de diverses maneres. Per a Bruner (1969) es tracta de “la
planificació, la preparació i el disseny dels recursos i ambients necessaris per a
desenvolupar l'aprenentatge”. Berger i Kam (1996) la defineixen com “la ciència
de

creació

d'especificacions

detallades

per

al

desenvolupament,
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implementació,

avaluació

i

manteniment

de

situacions

que

faciliten

l'aprenentatge de petites i grans unitats de continguts, en diferents nivells de
complexitat”. Una altra definició, una mica més àmplia, és la de Richey, Fields i
Foson (2001), els quals apunten que és “una planificació instruccional
sistemàtica que inclou la valoració de necessitats, el desenvolupament,
l'avaluació, la implementació i el manteniment de materials i programes” (citat
per Belloch, 2017, p.2).
Un dels precursors del disseny instruccional va ser Edward Thorndike, al
voltant de 1900, sent un dels iniciadors del conductisme. En la dècada de 1920
es va començar a tenir present la relació entre les necessitats de la societat i
l'educació, desenvolupant plans d'instrucció personalitzada. Cap a 1930, Tyler
especificà els objectius generals i els objectius conceptuals, convertint-se en
precursor de l'avaluació formativa. Durant la dècada de 1940 es va crear un
equip de desenvolupament instruccional, ja que degut a la Segona Guerra
Mundial foren necessàries la formació i la capacitació accelerada de personal.
En els anys 50 va sorgir la instrucció programada, i el personal de la força aèria
fou el que, inicialment, va posar en pràctica la teoria de l'aprenentatge avançat i
l'anàlisi de tasques (Góngora y Martínez, 2012).
En els anys 60, el disseny instruccional es va nodrir de les teories de la
psicologia cognitiva, sobretot de les de Gagné i Glase. Durant aquesta època
es va viure un auge quant al disseny de materials instruccionals. La dècada de
1970 es caracteritzà pel desenvolupament de les avaluacions per comprovar el
nivell d'aprenentatge assolit pels estudiants. Ja en els anys 80, es va viure un
acostament entre el desenvolupament de la tecnologia i l'aprenentatge. Des
dels anys 90 fins l'actualitat, han proliferat els models d'enfocament
constructivista per a l'aprenentatge i els desenvolupaments multimèdia
(Góngora y Martínez, 2012). Per tal que els alumnes puguin fer front a les
demandes del segle XXI, és necessari que els dissenyadors instruccionals
siguin flexibles i creatius (Sharif y Cho, 2015).
El disseny instruccional es caracteritza per un seguit de fases que
constitueixen la carcassa processal, sobre la que es produeix la instrucció de
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forma sistemàtica. Aquestes són: l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament, la
implementació i l'avaluació (Yukavetsky, 2003).
Les diferents concepcions del disseny instruccional s'expressen per mitjà
dels models de disseny instruccional, els quals serveixen de guia als
professionals,

sistematitzant

el

procés

de

desenvolupament

d'accions

formatives (Belloch, 2017). Per tant, atorguen directrius o estructures per tal
d'ajudar a organitzar els procediments de disseny i desenvolupament
d'activitats educatives (Sharif y Cho, 2015).
L'ús d'un model de disseny instruccional facilita, per una banda,
l'elaboració del material per part dels involucrats en la producció i, per una altra
banda, facilita la gestió del procés als professors i l'execució d'aquest als
estudiants, motiu pel qual resulta important que el model sigui adequat a les
necessitats de la institució i, sobretot, a les necessitats dels alumnes, amb la
finalitat d'assegurar la qualitat de l'aprenentatge (Agudelo, 2009).
Aquests models, segons Belloch (2017), es fonamenten en les teories
d'aprenentatge de cada moment. Benitez (2010) presenta quatre generacions,
tal com es pot veure a continuació:
‐

Dècada del 1960: fonamentació en el conductisme.

‐

Dècada del 1970: fonamentació en la teoria de sistemes.

‐

Dècada del 1980: fonamentació en la teoria cognitiva.

‐

Dècada del 1990: fonamentació en les teories constructivistes i de
sistemes.
Existeixen diversos models de disseny instruccional. Entre els primers

models que hi va haver es troba el de Dick i Carey (1978), que es fonamenta
en les teories conductistes i descriu nou etapes diferents (Góngora y Martínez,
2012): identificar les metes d'instrucció, anàlisi d'instrucció, identificar
conductes d'entrada i característiques dels estudiants, objectius de resultats,
desenvolupar pre-test, estratègia d'instrucció, seleccionar materials d'instrucció,
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avaluació formativa i, finalment, avaluació sumativa (Agudelo, 2009). Tot i així,
es pot contemplar una etapa més, la de revisió de la instrucció (Belloch, 2017).
El 1983 es va crear el model de Merrill, el qual manté alguns preceptes
conductistes,

incorporant

aspectes

cognitius.

Aquest

model

classifica

l'aprenentatge en dues dimensions: el contingut (fets, conceptes), i el
comportament (recordar, emprar) (Góngora y Martínez, 2012).
Més endavant, va sorgir el model ASSURE, les sigles del qual
corresponen a les seves fases o etapes: anàlisi dels estudiants, establiment
d'objectius, selecció de mètodes instruccionals, mitjans i materials, utilització de
mitjans i materials, requeriment de la participació de l'estudiant i, avaluació i
revisió. Es tracta d'un model que dóna més participació a l'estudiant per crear la
seva experiència d'aprenentatge (Góngora y Martínez, 2012). El 1985 es va
proposar el model de Kemp, sistemàtic i no lineal, composat per una sèrie de
fases: identificar el problema d'instrucció, examinar les característiques de
l'estudiant, establir els objectius d'instrucció per a l'estudiant, identificar el
contingut de matèria i analitzar els components de les tasques, dissenyar
estratègies d'instrucció, seleccionar els recursos de suport a la instrucció i
activitats d'aprenentatge, desenvolupar el pla de la instrucció i l'entrega de
missatges i, per acabar, desenvolupar instruments d'avaluació per tal d'avaluar
els objectius (Agudelo, 2009).
A finals dels anys 80, es va difondre el model de prototipat ràpid, que
repeteix les seves etapes en forma d'espiral, sent aquestes: treball conceptual,
anàlisi de necessitats, desenvolupament, implementació d'un primer sistema
reduït, avaluació, millora i, un altre cop, avaluació. Uns anys més tard, va sorgir
el model ADDIE (Góngora y Martínez, 2012).
El model ADDIE és considerat un model genèric pel fet de posseir les
cinc etapes bàsiques d'un model de disseny instruccional: anàlisi, disseny,
desenvolupament, implementació i avaluació (il·lustració 4). A partir de les
inicials de cada una d'aquestes etapes es construeix el seu nom. Cada etapa
es troba interrelacionada, convertint-se, en conjunt, en una guia molt flexible,
motiu pel qual resulta un model interessant i d'àmplia aplicació (Agudelo, 2009).
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Els continguts de cada una de les etapes del model ADDIE són, segons
Valadez et al. (2007):
• Anàlisi: analitzar les necessitats dels estudiants, realitzar una
descripció de l'ambient on s'establirà l'aprenentatge i analitzar un
conjunt d'aspectes (característiques de l'audiència, el que
necessita aprendre l'estudiant, el pressupost disponible, el mitjà a
través del qual es difondrà el curs, fortaleses i debilitats de
l'ambient d'aprenentatge...)
• Disseny: elaborar els objectius instruccionals en funció dels
alumnes, seleccionar el millor ambient, seleccionar estratègies
pedagògiques, realitzar un esbós d'unitats, lliçons i mòduls, i
dissenyar el contingut del curs.
• Desenvolupament: seleccionar el mitjà requerit, seleccionar
materials

d'informació

variats,

determinar

les

interaccions

apropiades per a conduir a l'estudiant cap a experiències
creatives, innovadores i d'exploració, i planificar activitats per a
construir un ambient social de suport.
• Implementació: realitzar proves pilot, distribuir els materials i
executar l'acció formativa.
• Avaluació: desenvolupar proves per a mesurar els estàndards
instruccionals, implementar proves i avaluacions, mantenir a
l'instructor

conscient

de

les

necessitats

dels

estudiants,

desenvolupar avaluacions formatives per a avaluar el curs i
desenvolupar avaluacions sumatives per tal d'emetre un judici
sobre l'efectivitat de la instrucció.
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Il·lustració 4: etapes del model ADDIE

Disseny: propi

El producte final d'una etapa és el producte d'inici de la següent. Tot i
així, els resultats de l'avaluació formativa de cada etapa poden conduir al
dissenyador instruccional a retornar a qualsevol de les etapes prèvies (Belloch,
2017).
Moltes de les metodologies que s'empren per a l'elaboració de dissenys
instruccionals coincideixen, en l'estructura, amb el model ADDIE (Ortega,
2013). Això es deu a que aquest model contempla totes i cada una de les fases
per al desenvolupament de qualsevol tipus de curs (Valadez et al., 2007). Tot i
així, és important tenir en compte que no existeix un model concret que s'hagi
de seguir, sinó diversos per tal de respondre a les demandes de l'ensenyança i
l'aprenentatge, que es troben en constant evolució (Sharif y Cho, 2015).
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2.3 Les infeccions de transmissió sexual
Les infeccions de transmissió sexual (ITS) fan referència a totes aquelles
infeccions que poden ser transmeses a través de les relacions sexuals (Castro,
Marín y Sánchez, 2017). També es poden denominar malalties de transmissió
sexual (MTS).
Pel que fa als agents etiològics de les ITS, segons Castro et al. (2017),
aquests són:
‐ Bactèries:

Chlamydia

trachomatis

(clamídia),

Neisseria

gonorrhoeae (gonorrea), Treponema pallidum (sífilis), diverses
espècies de Mycoplasma (infeccions urogenitals), Haempophilus
ducreyi (xancre tou).
‐ Virus:

papil·lomavirus

(condilomes

acuminats),

Poxviridae:

Molluscum contagiosum, herpes virus (virus de l'herpes simple
tipus II), virus de l'hepatitis B, C, i virus de la immunodeficiència
humana (VIH).
‐ Llevats: Candida albicans (normalment no es considera una ITS),
Torulopsis glabrata (vaginitis en la dona i balanitis en l'home).
‐ Paràsits: protozous (Trichomonas vaginalis: vaginitis, uretritis,
prostatitis).
‐ Artròpodes: Phthirius pubis (pediculosis pubiana) i Sarcoptes
scabiei (sarna).
El mecanisme de transmissió de les ITS pot ser diferent. Per una banda,
n'hi ha algunes que es transmeten per contacte directe pell - pell, és a dir, que
tot i fer un ús correcte del preservatiu es poden transmetre. Algunes d'aquestes
són els condilomes acuminats, l'herpes simple tipus II i la sífilis. Per una altra
banda, altres es transmeten per contacte íntim, com en el cas de la gonorrea, la
clamídia o l'hepatitis B (Comunión, 2018).
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Les manifestacions més habituals de les ITS són locals, és a dir, es
presenten al sistema genitourinari. Tot i així,

no resulten infreqüents les

manifestacions generals i d'altres òrgans. És important, també, tenir en
consideració que en un mateix individu poden coincidir diferents ITS, la qual
cosa pot provocar la inflamació del tracte genitourinari, propiciant un ambient
favorable per a la transmissió d'altres, com el VIH o l'hepatitis C (Díez y Díaz,
2011).
Tot aquest conjunt d'infeccions constitueix un greu problema de salut
públic a nivell mundial (Castro, 2010). S'estima que cada any es registren 357
milions de casos nous de quatre tipus de ITS curables en persones amb edats
compreses entre els 15 i 49 anys: infecció gonocòccia, sífilis, clamídia i
vaginitis. La prevalença d'algunes ITS víriques resulta igualment elevada (OMS,
2016). Des de l'any 2000 s'ha presentat un augment de la prevalença i
incidència de les ITS (Comunión, 2018), a causa d'un increment de la
promiscuïtat i d'un canvi en les conductes durant les relacions sexuals (Savall,
2005).
La probabilitat de transmissió d'una persona infectada a la seva parella
sexual depèn de la ITS. Per exemple, quant a la sífilis i a la gonorrea, la
probabilitat gira entorn el 50%, a diferència de la del VIH, que es troba al voltant
del 10%. És important tenir present que la immensa majoria de les ITS no
deixen immunitat un cop s'ha superat l'episodi d'infecció, per tant, la possibilitat
de reinfecció davant una nova exposició persisteix (Díez y Díaz, 2011).
L' impacte d'aquest problema és molt agut en la salut i la vida dels nens,
els adolescents i els adults d'arreu del món. Per una banda, la presència de la
sífilis durant l'embaràs pot provocar morts fetals i neonatals. Per una altra
banda, la infecció pel VPH és la culpable d'un elevat nombre de casos de
càncer cervicouterí. La infertilitat també és una altra conseqüència d'algunes
ITS, com són la gonorrea i la clamídia. A més, s'ha de tenir en compte la
diversitat de conseqüències físiques, psicològiques i socials que comporten les
ITS, les quals comprometen notablement la qualitat de vida de les persones
infectades (OMS, 2016).
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Els elements claus per fer front a les ITS són la seva prevenció i control
que es basa, fonamentalment, en l'educació sanitària i la promoció del sexe
segur, la detecció i tractament d'infeccions, ja siguin simptomàtiques o
asimptomàtiques, la investigació dels contactes sexuals de les persones
infectades, la immunització enfront aquelles ITS que disposen de vacunes i,
finalment, la vigilància epidemiològica (Díez y Díaz, 2011).
El nombre de casos nous de ITS es dóna més en persones que viuen a
àrees urbanes, solteres i joves. El risc d'infectar-se per alguns dels patògens,
vistos anteriorment, augmenta amb l'escàs ús del preservatiu i amb l'elevat
nombre de parelles sexuals (Díez y Díaz, 2011).
Un dels col·lectius de la població que presenta una elevada vulnerabilitat
davant les ITS, precisant investigació i programes de promoció de la salut
sexual, són els adolescents (Teva, Bermúdez y Buela, 2009). Molts estudis
demostren que els adolescents coneixen la infecció per VIH, però desconeixen
altres ITS molt més comunes (Comunión, 2018).
Entre els factors que predisposen a un major risc d'infecció per les ITS
es troben, per començar, una edat d'inici de les relacions sexuals primerenca
(als 15 anys o abans), la qual cosa augmenta les probabilitats de tenir un major
nombre de parelles sexuals al llarg de la vida. El sexe sota els efectes de
l'alcohol i les drogues i tenir múltiples parelles ocasionals també són factors
predisponents (Teva et al., 2009). Altres aspectes que comporten que els
adolescents siguin un grup de risc són: la falta d'informació, el temor, la
ignorància, la timidesa i la inexperiència que, en general, obstaculitzen la
sol·licitud d'informació o de tractament apropiat (Castro, 2010).
El nombre d'homes i de dones amb ITS és similar, però pel que fa a les
complicacions, aquestes afecten desproporcionadament a les dones de
diverses maneres (OMS, 2016).
Hi ha ITS més freqüents que altres, com és en el cas dels condilomes
acuminats, ITS més freqüent arreu del món, en el cas de la clamídia, en el cas
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de la gonorrea i en el cas de la sífilis (Comunión, 2018). Per això, és important
destacar diverses particularitats de cada una d'elles.
En primer lloc, les infeccions per el VPH, causant dels condilomes
acuminats, només presenta lesions visibles en el 10% dels casos. Per tant, és
important tenir en compte l'existència de vacunes que protegeixen enfront el
VPH, les quals estan incloses a la immunització sistemàtica de noies de 12
anys i, en alguns casos, en nois (Solsona, 2017).
Pel que fa a la clamídia, constitueix la ITS bacteriana més notificada a
Europa, afectant principalment a dones joves (Díez y Díaz, 2011). És necessari
remarcar aquesta informació, ja que aquesta ITS pot comportar diverses
complicacions, com esterilitat, malaltia inflamatòria pèlvica, afectació de la
bufeta i embarassos ectòpics (Reyes y Ariel, 2016).
Quant a la gonorrea, la seva incidència està augmentant, sobretot, en
homes que tenen relacions sexuals amb altres homes. A més, també està
augmentant el nombre de casos en aquelles persones que realitzen sexe oral
sense preservatiu, una pràctica molt comuna entre la població. Molta gent
desconeix que la gonorrea, igual que la clamídia i la sífilis, es pot transmetre a
través del sexe oral desprotegit, infectant la faringe (Comunión, 2018).
En relació amb la sífilis, aquesta ha viscut un augment de la seva
incidència, afectant, principalment, a homes que tenen relacions sexuals amb
altres homes (Vall, 2005).
Tot plegat indica la importància que té el fet d'estar atent amb aquest
col·lectiu, prestant atenció al seu grau de maduresa sexual, per tal d'ajudar-lo i
proporcionar-li informació sobre salut sexual, amb l'objectiu d'assolir unes
conductes madures de comportament sexual (Comunión, 2018).
Amb tota la informació exposada, es pot concloure que les ITS
constitueixen un problema de salut molt arrelat, tant nacional

com

internacionalment, amb una elevada incidència i prevalença. La dificultat per
canviar les conductes o comportaments sexuals, l'absència de simptomatologia
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en molts portadors de ITS, o la falta de reconeixement d'aquesta, i els
tractaments no sempre efectius, compliquen el control de les ITS (Castro,
2010). Per tant, és imprescindible que es coneguin, per començar, les diferents
ITS que existeixen (simptomatologia, diagnòstic, tractament, prevenció...), per
tal d'aconseguir una major conscienciació entre la població. Seguidament,
s'han de conèixer i aplicar les diverses mesures de prevenció i control de les
ITS que es tenen a l'abast, ja que són els únics remeis existents per frenar la
propagació d'aquestes infeccions.
Resultaria convenient proporcionar educació sexual des de les edats
més primerenques, perquè si la població més jove creix amb un coneixement
sòlid entorn aquest tema, és probable que les conductes sexuals siguin més
adequades i sanes i, per tant, la transmissió de les ITS es vegi reduïda.
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3. Desenvolupament de la proposta didàctica
La idea d'aquesta proposta didàctica va sorgir a l'assignatura
Complement de l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 1, a partir de la
realització d'una webquest per treballar les ITS, constituint, les TIC, l'element
d'aprenentatge. El que es pretén amb el desenvolupament de dita proposta és
millorar aquesta webquest a través d'un treball més elaborat per tal
d'implementar-la en condicions òptimes.
En tot moment es tindrà en compte que els destinataris d'aquesta
proposta són els alumnes del mòdul de Promoció de la salut i suport psicològic
al pacient, que forma part del CFGM de Cures auxiliars d'infermeria, el qual
segueix la normativa LOGSE.
3.1 Disseny del projecte
La proposta didàctica per tractar les ITS, a partir de la creació d'una
webquest, es desenvoluparà seguint les diferents etapes que constitueixen el
model de disseny instruccional ADDIE.
3.1.1 Anàlisi
En aquesta etapa s'exposaran, per una banda, les diferents variables a
tenir present a l'hora de dissenyar la webquest i, per una altra banda, les
característiques que tindrà l'entorn d'aprenentatge.
Per començar, el docent haurà de considerar el requisits amb els quals
haurà de comptar per poder realitzar la webquest. Serà imprescindible que
aquest tingui un ordinador amb accés a Internet. A més, haurà de crear un
compte gmail per poder fer ús del generador online Google Sites. Es treballarà
amb aquest generador online, i no amb altres eines específiques, com 1, 2, 3 tu
WebQuest, Edutic, WebQuestsCreator... (Acosta et al., 2015), per diversos
motius. Per una banda, és fàcil de manejar i presenta un disseny senzill. Per
una altra banda, no requereix cap instal·lació ni programació. A més, resulta útil
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per realitzar treballs de recerca guiats pel docent, ja que tothom té accés a la
webquest creada, al ser lliure i pública.
A partir d'aquí, podrà anar pensant amb les imatges que s'empraran per
il·lustrar la tasca a fer, els diferents recursos que es proporcionaran als
estudiants, etc. És convenient que el docent tingui assolida la competència
digital per poder desenvolupar tot el procés.
Resultarà essencial, també, contemplar les diverses característiques i
necessitats que puguin presentar els alumnes (edat, coneixements previs
entorn les ITS, nivell de competència digital...) Per una banda, per tal de
detectar els coneixements previs dels estudiants, aquests faran una prova
escrita, la qual no interfereix en el projecte de desenvolupament de la
webquest. Si presenten coneixements previs sobre les ITS, es continuarà amb
el projecte. En el cas que no tinguin coneixements previs entorn el tema en
qüestió, es revisarà el que s'hagi explicat a les sessions anteriors. Per una altra
banda, amb la finalitat d'esbrinar el nivell de competència digital de l'alumnat,
aquest haurà de contestar un qüestionari, el qual tampoc interfereix en el
projecte de desenvolupament de la webquest. A partir d'aquí, el docent
comptarà amb suficient informació per plantejar-se les adaptacions necessàries
a l'hora d'elaborar aquest projecte.
Tot plegat serà d'utilitat per establir els coneixements a adquirir per part
de l'alumnat, les activitats amb les quals assoliran aquests aprenentatges i els
recursos que seran necessaris per poder portar a terme el treball, entre altres.
És igualment important pensar que els destinataris d'aquesta proposta són
alumnes que es preparen per exercir la professió d'auxiliar d'infermeria, una
professió en la qual el treball en equip és indispensable. Per tant, el treball
col·laboratiu estarà present al llarg de tot el projecte.
Pel que fa als recursos que es necessitaran tenir a l'abast, aquests
inclouran una aula d'informàtica amb un nombre d'ordinadors suficients pels
alumnes, que comptin amb accés a Internet. També serà necessari que el
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professor compti amb un ordinador i una pissarra digital interactiva (PDI) dins
l'aula. En cas de no ser possible, s'utilitzarà un projector.
Resultarà fonamental una adequada gestió de l'espai d'aprenentatge i de
l'alumnat, per part del docent, per tal d'evitar distraccions i complicacions que
puguin interferir en la realització de les activitats.
Finalment, la webquest es difondrà a través d'Internet, a partir d'un enllaç
que el docent facilitarà a cada un dels estudiants:
https://sites.google.com/s/11QIdy8UxWF4EdNHTXF8qYlM8rplLjfr/p/1NqlMUcQfPPd9WPS_axE-wBLwLJLMI9u1/edit
En tot moment, es consultarà la programació del mòdul esmentat
anteriorment, del centre IES Josep Maria Llompart, per tal de tenir a l'abast la
informació necessària per arribar a la creació i a la posada en marxa de la
webquest.
3.1.2 Disseny
Al llarg d'aquesta etapa es plantejaran els diferents elements que es
veuran involucrats, posteriorment, en el desenvolupament de la webquest.
Per una banda, prenent com a referència la programació del mòdul, es
descobrirà que la realització d'aquesta proposta didàctica tindrà lloc durant la
tercera avaluació del curs. Per una altra banda, es coneixerà que, cada
setmana, es realitzen dues sessions del mòdul esmentat, cada una de les quals
té una durada de dues hores. Per tant, pensant en el tipus d'activitats que es
volen plantejar als estudiants, entre altres coses, es farà ús d'un total de cinc
sessions per implementar la webquest i arribar al producte final. A partir
d'aquesta informació, es pot confirmar que el tipus de webquest que es
desenvoluparà serà de llarga durada (taula 1).
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Sessions

Data

Hores

Taules o
annexos

Primera sessió

Tercera setmana de maig de 2019

Dues hores

Taula 4

Segona sessió

Tercera setmana de maig de 2019

Dues hores

Annex 3

Tercera sessió

Quarta setmana de maig de 2019

Dues hores

Annex 4

Quarta sessió

Quarta setmana de maig de 2019

Dues hores

Annex 5

Cinquena sessió

Cinquena setmana de maig de 2019

Dues hores

Annex 6

Taula 1: cronograma de la webquest

Disseny: propi

També es tindrà en compte el nombre d'alumnes de cada grup a l'hora
de distribuir-los per poder treballar de manera col·laborativa.
En relació amb els objectius d'aprenentatge, aquests inclouran, per una
banda, relacionar-se amb els materials utilitzats en les activitats d'educació
sanitària i, per una altra banda, conèixer la definició i altres aspectes de les
principals ITS a treballar:
▫

Vies de transmissió: relacions sexuals amb penetració sense protecció,
sexe oral...

▫

Símptomes: secrecions mucopurulentes, cèrvix eritematós...

▫

Diagnòstic: cultius, serologies...

▫

Tractament: fàrmacs antiretrovirals, antibiòtics (Ceftriaxona)...

▫

Mesures de prevenció: ús de preservatiu, educació sanitària...
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Pel que fa als diversos apartats que contempla la webquest, incloent
també, una portada, es dissenyarà un prototip per a cada un d'ells. Cada una
de les pàgines de la webquest constarà d'una barra lateral esquerra, que
inclourà el títol i els diferents apartats d'aquesta, per accedir-hi amb més
facilitat. Els prototips de cada una de les pàgines (apartats) de la webquest
quedaran de la següent manera:
o Portada: a la part superior de la pàgina s'escriurà el títol de la webquest,
de manera centrada, i s'utilitzarà la font més grossa disponible per tal de
cridar l'atenció de l'alumnat. Sota el títol hi haurà una imatge que tindrà
certa relació amb el tema a treballar, és a dir, les ITS.
A la part inferior dreta s'escriurà el nom dels aspectes a presentar a
l'alumnat, és a dir, el nom del cicle formatiu, el nom del mòdul, el nom
del centre educatiu i el nom de l'autor/a de la webquest. Aquesta
informació es redactarà amb una font més petita, marcant amb negreta
els aspectes acabats de comentar. També es deixarà constància de
l'origen de les imatges que s'emprin.
Pel que fa a la part inferior esquerra de la pàgina, s'hi afegirà una
imatge, al costat de la informació presentada a la dreta, per tal de
motivar els estudiants.
Tot plegat es pot veure a la il·lustració 5.
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Il·lustració 5: disseny prototip de la portada on es presenta el tema

Disseny: propi

o Introducció: el nom d'aquest apartat s'escriurà amb la font més grossa
disponible, a la part superior de la pàgina, perquè els alumnes visualitzin
millor en quin apartat es troben. Com a l'apartat anterior, també
s'inclourà una imatge de fons per fer més atractiu el disseny i donar una
idea de què s'explicarà.
A la part inferior esquerra de la pàgina s'afegirà una imatge que capti
l'atenció dels estudiants i que estigui familiaritzada amb la informació
redactada a la part inferior dreta, amb una font més petita i marcant amb
negreta les paraules més importants, la qual inclourà la importància que
té treballar el tema de les ITS. D'aquesta manera, la curiositat per
conèixer les activitats a realitzar, per part de l'alumnat, es veurà
incrementada.
A la il·lustració 6 es pot observar aquest disseny.
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Il·lustració 6: disseny prototip de la introducció on s'exposa la rellevància del tema

Disseny:

propi

o Tasca: a la part superior de la pàgina s'escriurà el títol d'aquest apartat
amb la font més grossa disponible, acompanyat d'una imatge de fons
que hi tingui relació.
A la part inferior dreta de la pàgina es presentarà la tasca a realitzar. La
informació exposada en aquest apartat inclourà el producte final que
hauran d'obtenir els estudiants, en negreta, i la distribució que hauran de
seguir per arribar-hi. Tot aquest text anirà acompanyat d'una imatge, a la
part inferior esquerra, que reflectirà el treball col·laboratiu que hauran de
desenvolupar al llarg de tot el projecte.
Tot això es pot veure a la il·lustració 7.
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Il·lustració 7: disseny prototip de la tasca on s'explica la feina a fer

Disseny: propi

o Procés: com a tots els altres apartats, aquest presentarà el títol escrit
amb la font més grossa, juntament amb una imatge de fons que donarà
una idea del que s'ha de fer.
Al llarg d'aquest apartat, a la part inferior dreta de la pàgina, es
proporcionarà un seguit d'instruccions i activitats a portar a terme per
part dels alumnes, els qual s'hauran de distribuir en cinc grups petits
perquè els sigui assignada una de les cinc principals ITS a treballar.
Es dissenyaran tres activitats instruccionals:
• Activitat 1: realitzar una recerca de la ITS assignada a partir d'una sèrie
de recursos web facilitats a l'apartat de recursos.
• Activitat 2: elaborar una enquesta per obtenir el nivell de coneixement,
entorn les ITS, d'alguns companys del centre.
• Activitat 3: dissenyar i crear un fullet informatiu sobre la ITS treballada.
El títol de cada una de les tres activitats s'escriurà amb un font una mica
més gran que la resta del text, amb la finalitat de diferenciar clarament
cada una d'elles, mentre que els aspectes clau de cada activitat es
32

remarcaran en negreta. A més, a la part esquerra de les informacions
proporcionades s'inclourà una imatge que, en certa manera, reflectirà el
que s'ha exposat.
Aquest disseny es recull a la il·lustració 8.

Il·lustració 8: disseny prototip del procés on es descriuen les activitats a realitzar

Disseny:

propi

o Recursos: el títol d'aquest apartat es redactarà amb una font grossa i
anirà acompanyat d'una imatge de fons que hi estigui familiaritzada.
A la part inferior dreta de la pàgina es facilitarà un llistat de recursos web
per a cada una de les ITS a treballar. El títol de cada ITS s'escriurà amb
una font una mica més grossa que la dels recursos web per tal que els
alumnes identifiquin millor les fonts que han de consultar, segons la ITS
assignada. Finalment, al costat esquerre de tots aquests recursos
s'afegirà una imatge que sigui el reflex dels continguts d'aquest apartat.
Tot plegat es pot veure a la il·lustració 9.
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Il·lustració 9: disseny prototip dels recursos on es faciliten els enllaços web

Disseny: propi

o Avaluació: igual que en els altres apartats, el títol d'aquest s'escriurà a la
part superior de la pàgina, amb la font més grossa disponible i amb una
imatge de fons que proporcioni una idea de què va aquest apartat.
A la part inferior dreta només s'informarà del que s'adjuntarà a la part
inferior esquerra, que serà la imatge de la rúbrica que es dissenyarà per
tal d'avaluar la presentació que cada un dels cinc grups d'alumnes
realitzi del producte final obtingut, és a dir, del fullet informatiu elaborat
sobre la ITS assignada. D'aquesta manera, els alumnes podran
consultar, en tot moment, els criteris que s'utilitzaran per avaluar-los.
Dita presentació, que constituirà l'activitat d'avaluació, s'haurà de
realitzar en format PDF i fent ús de la PDI.
A la il·lustració 10 es pot observar tot aquest disseny.
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Il·lustració 10: disseny prototip de l'avaluació on s'exposa la rúbrica d'avaluació

Disseny:

propi

o Conclusió: el títol d'aquest últim apartat s'escriurà, també, amb la font
més grossa que hi hagi disponible i anirà acompanyat d'una imatge de
fons que reflectirà el nom d'aquest apartat.
A la part inferior esquerra, com sempre, s'afegirà una imatge que donarà
a entendre el que s'exposa en el text de la part dreta, el qual inclourà
una breu conclusió sobre el treball realitzat i una pregunta de reflexió per
tal de promoure el pensament crític dels estudiants.
La il·lustració 11 recull tots aquests elements.
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Il·lustració 11: disseny prototip de la conclusió on apareix la pregunta de reflexió

Disseny:

propi

Tot aquest projecte es realitzarà, presencialment, a l'aula d'informàtica al
llarg de les cinc sessions establertes.
3.1.3 Desenvolupament
A continuació, s'explicaran amb detall els diferents elements citats a
l'etapa de disseny.
Per començar, com ja s'ha comentat anteriorment, la present proposta
didàctica es portarà a terme durant la tercera avaluació del curs. Les dues
unitats didàctiques que tracten el tema de l'educació sanitària es troben
recollides en el bloc IV de la programació del mòdul: L'educació sanitària i
tecnologia educativa. Aquest bloc de continguts es desenvolupa al llarg de la
tercera avaluació, motiu pel qual es desenvoluparà dita proposta en aquest
moment del curs.
Les dues unitats didàctiques que contempla el bloc IV són, per una
banda, Educació per a la salut. Estratègies i mètodes i, per una altra banda,
Programes d'educació sanitària. La primera d'elles compta amb un total de 10
hores, mentre que la segona compta amb un total de 15 hores. Com ja s'ha dit,
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cada una de les sessions d'aquest mòdul té una durada de dues hores, per la
qual cosa, es programa l'ús de cinc sessions presencials (10 hores) per portar a
terme la tasca que es demana a la webquest.
Per tal de situar els alumnes en el món de l'educació sanitària, no
s'implementarà la webquest fins la penúltima sessió pertanyent a la primera
unitat didàctica a impartir. D'aquesta manera, l'alumnat tindrà un marge de
temps per adquirir coneixements entorn l'àmbit referenciat. Per tant, s'utilitzaran
les dues últimes sessions corresponents a la primera unitat didàctica
esmentada. Les tres següents sessions, per avançar i acabar les diverses
activitats proposades als estudiants, pertanyeran a la segona unitat didàctica a
impartir. Així, en obtenir el producte final i haver-lo presentat a classe, els
alumnes comptaran amb unes quantes sessions per concloure el bloc IV.
Com ja s'ha exposat amb anterioritat, es desenvoluparà la proposta amb
els dos grups d'alumnes que hi ha. Pel que fa al grup de matí, aquest compta
amb un total de 20 alumnes, mentre que el grup de tarda compta amb un total
de 19 alumnes. Això s'haurà de tenir en consideració a l'hora de distribuir els
alumnes en grups més petits.
La creació de la webquest, per part del docent, quedarà de la següent
manera:
o Portada: el títol de la webquest especificarà el tema a treballar i anirà
acompanyat d'uns fons relacionat amb el tema en qüestió. En aquest
apartat, també es presentarà el nivell, el mòdul i el centre on
s'implementarà la webquest, alhora que sortirà el nom de l'autor/a
d'aquesta. Aquesta informació presentada anirà acompanyada d'una
imatge que pretendrà motivar els alumnes, com es pot veure a la
il·lustració 12.
A més, es deixarà constància de l'origen de les imatges que s'utilitzin. En
tot moment, es tindrà a l'abast la barra lateral esquerra, a partir de la
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qual es podrà accedir, directament, a qualsevol dels altres apartats de la
webquest.

Il·lustració 12: portada de la webquest

Disseny: propi

o Introducció: amb la informació que es facilitarà en aquest apartat, es
justificarà el motiu pel qual s'ha escollit el tema de les ITS i es pretendrà
que la curiositat dels alumnes per esbrinar la tasca que hauran de portar
a terme, i la seva motivació, es vegin incrementades, assolint uns
aprenentatges més significatius entorn el tema en qüestió. Tota aquesta
informació anirà acompanyada d'una imatge que els farà intuir la
importància que tenen aquestes infeccions i la necessitat que existeix
d'educar i promoure la salut entre tota la població. Tot plegat es pot
observar a la il·lustració 13.
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Il·lustració 13: introducció de la webquest

Disseny: propi

o Tasca: es presentarà la feina a fer com un repte, la qual cosa fomentarà
la motivació entre els estudiants. S'explicarà el producte final que hauran
d'obtenir (un fullet informatiu), el qual hauran de presentar a classe.
Aquesta presentació del producte final constituirà l'activitat d'avaluació.
Per tal de situar-los millor en el context, se'ls informarà sobre les cinc
ITS que es treballaran (gonorrea, clamídia, sífilis, herpes genital i VIH),
alhora que se'ls explicarà que s'han de distribuir formant cinc grups, de
quatre persones cada un. Per arribar al producte final hauran de portar a
terme tres activitats, realitzant treball col·laboratiu, les quals es
detallaran al següent apartat.
Aquesta informació es pot veure a la il·lustració 14.
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Il·lustració 14: tasca de la webquest

Disseny: propi

o Procés: en aquest apartat es proporcionarà, a l'alumnat, una sèrie
d'instruccions i activitats a realitzar per arribar al producte final. Per
començar, els alumnes, tant del grup de matí com de tarda, hauran de
dividir-se, com ells vulguin, per formar un total de cinc grups, de quatre
persones cada un. En el grup de tarda, al ser 19 alumnes, hi haurà un
grup que serà de tres persones, la qual cosa es tindrà en consideració
en tot moment. L'obtenció d'aquests cinc grups permetrà distribuir les
cinc ITS que es treballaran. Per saber quina ITS s'assignarà a cada
grup, el docent prepararà una capsa amb cinc targetes, cada una de les
quals portarà el nom d'una ITS diferent. Un membre de cada grup haurà
d'agafar, aleatòriament, una targeta per descobrir la ITS a investigar.
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Una vegada s'hagi assignat una ITS a cada grup, se'ls exposaran les
activitats a realitzar:
• Activitat 1: Recerca. Aquesta primera activitat consistirà en fer una
recerca sobre la ITS corresponent, a partir dels enllaços facilitats a
l'apartat de recursos. La informació obtinguda haurà d'incloure la
definició, les vies de transmissió, els símptomes, el diagnòstic, el
tractament i les mesures de prevenció de dita ITS.
• Activitat 2: Enquesta. La segona activitat implicarà l'elaboració d'una
breu enquesta entorn la ITS a treballar. Per aquesta activitat es
proporcionaran un seguit de pautes a tenir en compte a l'hora d'elaborar
l'enquesta: mínim cinc preguntes, respostes de sí o no, un breu apartat
de comentaris, mantenir l'anonimat i la participació d'un mínim de 15
estudiants. Per tant, cada membre de cada grup haurà de repetir
l'enquesta, al menys, quatre vegades per tal de poder passar-la a aquest
nombre d'estudiants. En el cas del grup de tarda compost per tres
persones, cada una d'elles haurà de repetir la seva enquesta fins a cinc
vegades per arribar al nombre d'alumnes esmentat.
D'aquesta manera, cada grup obtindrà el nivell de coneixement que
presenten els companys del centre entorn la ITS assignada.
• Activitat 3: El fullet informatiu. A partir de la informació recopilada fins el
moment, tant de la recerca, com de les enquestes passades, els
alumnes hauran de dissenyar i crear el producte final, és a dir, el fullet
informatiu, tenint en consideració una sèrie d'aspectes fonamentals: els
continguts, l'estructura i el format d'aquest.
El desenvolupament del fullet informatiu es realitzarà amb el programa
Microsoft Office Word, però a l'hora de presentar-lo a classe s'haurà de
fer en format PDF.
Tots aquests continguts es poden trobar a la il·lustració 15.
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Il·lustració 15: procés de la webquest

Disseny: propi

o Recursos: per a cada una de les ITS a treballar es facilitarà un seguit
d'enllaços que conduiran, als alumnes, a pàgines web fiables on obtenir
la informació necessària per assolir els objectius d'aprenentatge i
aconseguir un producte final de qualitat, com es pot veure a la il·lustració
16.
El llistat d'enllaços facilitats per a cada ITS es pot trobar a l'annex 1.
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Il·lustració 16: recursos de la webquest

Disseny: propi
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o Avaluació: els alumnes tindran accés, en tot moment, a la rúbrica
dissenyada (annex 2) que s'utilitzarà per avaluar les presentacions que
cada un dels grups realitzi de la seva ITS treballada. D'aquesta manera,
coneixeran els criteris o ítems que es seguiran per obtenir la nota final
de cada una de les presentacions dels fullets informatius. Això els
servirà de guia a l'hora de portar a terme les diferents activitats
plantejades.
Els ítems que es consideraran a l'hora d'avaluar les presentacions dels
cinc grups d'alumnes seran:
▪ Disseny: es valoraran els aspectes estètics del fullet informatiu, tenint
en compte les imatges adjuntades, els colors utilitzats i les errades
ortogràfiques, entre altres. La ponderació d'aquest ítem serà del 25%.
▪ Exposició oral: el llenguatge verbal (ritme, discurs...) i el llenguatge no
verbal (contacte visual, gesticulació...) constituiran els aspectes clau a
valorar en aquest ítem, juntament amb el temps màxim disponible per fer
l'exposició, que serà de 20 minuts. Aquest ítem presentarà una
ponderació del 25%.
▪ Domini del tema: la presentació de les idees entorn el tema treballat i la
capacitat de resolució de dubtes seran els trets que es valoraran en
aquest ítem, el quan tindrà una ponderació del 25%.
▪ Treball en equip: en aquest últim ítem es valorarà l'organització dels
membres de cada grup a l'hora de realitzar la presentació, és a dir, es
tindrà en compte la intervenció equitativa de cada un d'ells i el respecte
pel torn de paraula. La ponderació d'aquest ítem també serà del 25%.
Cada un dels quatre ítems descrits es valorarà a partir de tres nivells
d'assoliment diferents, a cada un dels quals se'ls atorgarà una nota: no
assolit (menys d'un 5), poc assolit (entre un 5 i un 7) i, finalment, assolit
(entre un 8 i un 10).
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A la il·lustració 17 s'exposa tota aquesta informació.

Il·lustració 17: avaluació de la webquest

Disseny: propi

o Conclusió: resulta de gran importància promoure el pensament crític dels
estudiants, per la qual cosa, al final de la webquest, se'ls plantejarà una
breu conclusió entorn el treball realitzat, juntament amb una pregunta de
reflexió (il·lustració 18): A partir del producte final que heu presentat,
creieu que teniu suficient informació per resoldre els dubtes dels vostres
companys entorn la ITS que heu investigat?
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Il·lustració 18: conclusió de la webquest

Disseny: propi

3.1.4 Implementació
Una vegada s'hagi arribat a aquesta etapa, es realitzarà una prova pilot
amb cinc professors del Departament de Sanitat del centre, a l'aula
d'informàtica, facilitant-los l'enllaç que els portarà a la pàgina web de la
webquest creada. D'aquesta manera, avaluant tot el procés, a partir del disseny
d'un checklist de detecció d'errors dels principals components de la webquest
(taula 2), es podrà comprovar si tot funciona correctament o si hi ha errors que
s'hagin de resoldre abans de presentar la webquest als alumnes. Un cop s'hagi
assegurat el bon funcionament i la qualitat d'aquesta, serà el moment en el qual
ja es podrà proporcionar l'enllaç a l'alumnat per tal de posar-se en marxa en
l'execució de les diferents activitats plantejades, amb l'objectiu d'arribar al
producte final.

Criteris / ítems

Sí

No

1. La connexió a Internet és bona.
2. L'enllaç facilitat funciona correctament.
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3. La portada es visualitza adequadament (títol i informació complementària)
4. L'accés als diferents apartats de la webquest és possible.
5. A cada apartat es poden visualitzar dues imatges.
6. La introducció mostra la importància del tema a tractar.
7. La tasca inclou la feina a fer i remarca la importància del treball
col·laboratiu.
8. Les tres activitats a realitzar a l'apartat de procés es troben diferenciades i
detallades.
9. Els enllaços facilitats a l'apartat de recursos funcionen correctament.
10. L'avaluació compta amb la rúbrica dissenyada.
11. A la conclusió apareix la pregunta de reflexió.
Taula 2: checklist de detecció d'errors dels principals components de la webquest Disseny:
propi

3.1.5 Avaluació
En relació amb aquesta última etapa, es faran servir dos formats
d'avaluació: una avaluació sumativa i una altra formativa.
Pel que fa a l'avaluació sumativa, es dissenyarà una rúbrica (annex 2)
que s'utilitzarà per avaluar i obtenir una qualificació final de la presentació que
cada grup realitzi del seu fullet informatiu, és a dir, la presentació del producte
final constituirà l'activitat d'avaluació. D'aquesta manera, s'aconseguirà mesurar
l'assoliment, per part de l'alumnat, dels objectius d'aprenentatge proposats.
Quant a l'avaluació formativa, s'aplicarà perquè els alumnes avaluïn
diversos aspectes entorn el projecte, amb la finalitat d'esbrinar deficiències o
punts febles que s'hagin de polir o rectificar per poder tornar a implementar la
webquest en un futur, però amb més qualitat i més adaptada a les necessitats
dels estudiants. Per això, es dissenyarà un checklist (taula 3) que s'emprarà per
tal d'avaluar la comprensió del estudiants i detectar aquells aspectes a millorar.
Tot i que el checklist és passarà als estudiants al final, és a dir, una
vegada s'hagi portat a terme l'avaluació sumativa, aquest constituirà l'avaluació
del projecte.
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Criteris / ítems

Mai

A vegades

Sempre

1. L'enllaç facilitat pel docent ha funcionat correctament.
2. La webquest ha estat entenedora des d'un principi.
3. L'accés a Internet sempre ha estat disponible.
4. La introducció de la webquest ha resultat motivadora.
5. Les activitats a realitzar han estat clares i útils per arribar
al producte final.
6. Els diferents recursos proporcionats han resultat idonis
per aconseguir informació rica pel producte final.
7. El temps dedicat a l'elaboració de totes les fases del
projecte ha estat suficient.
8. La resolució de dubtes i les indicacions proporcionades
pel docent han estat encertades.
9. Les pautes donades al llarg de la webquest han servit de
guia per estructurar millor el producte final.
10. L'assoliment del producte final ha permès una ampliació
dels coneixements entorn el tema a tractar (les ITS).
Observacions:

Taula 3: checklist (avaluació formativa)

Disseny: propi

3.2 Sessions i activitats a desenvolupar
3.2.1 Primera sessió:
o Implementació de la webquest i activitat 1
A la primera sessió es dedicarà la primera mitja hora a implementar la
webquest, és a dir, a presentar-la, a través de l'ordinador del docent i de la PDI,
a tot el grup de classe. A partir d'aquí, havent vist els diferents apartats amb els
que compta, i seguint les instruccions que s'hi exposen, els alumnes hauran de
crear cinc grups, de quatre persones cada un. Després, un membre de cada
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grup haurà d'escollir una de les cinc targetes (una per a cada ITS) que el
docent haurà portat. D'aquesta manera, s'assignarà a cada grup una ITS a
treballar.
Durant la següent hora i mitja, una vegada s'hagin distribuït els grups
dins l'aula d'informàtica, es facilitarà l'enllaç de la webquest a tot l'alumnat:
https://sites.google.com/s/11QIdy8UxWF4EdNHTXF8qYlM8rplLjfr/p/1NqlMUcQfPPd9WPS_axE-wBLwLJLMI9u1/edit. En aquest
moment podran conèixer, amb més detall, les diferents activitats que hauran de
portar a terme.
La primera d'elles, que es realitzarà al llarg d'aquesta primera sessió,
consistirà en consultar els diferents recursos web, de la ITS assignada,
proporcionats a l'apartat corresponent de la webquest. Cada grup recopilarà la
informació necessària per arribar al producte final que se'ls demana.
El docent, en cada una de les sessions, s'encarregarà de resoldre els
diferents dubtes que puguin anar sorgint, adoptant el rol de guia.
A la taula 4 es pot veure la seqüenciació d'aquesta primera sessió.
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Primera sessió
Tema

i

títol

de

la

Implementació de la webquest i activitat 1

seqüència
Tasca que es farà

La primera mitja hora es dedicarà a implementar la
webquest, és a dir, a presentar-la a tot el grup de classe. A
partir d'aquí, els alumnes hauran de formar 5 grups, de 4
persones cada un. A continuació, un membre de cada grup
escollirà una de les 5 targetes proporcionades pel docent
(una per a cada ITS). D'aquesta manera, cada grup tindrà
assignada una ITS diferent. Durant la següent hora i mitja, es
facilitarà l'enllaç de la webquest a tot l'alumnat, qui podrà
posar-se en marxa amb la primera activitat a realitzar.

Intencionalitat

Les diferents tasques que es realitzaran al llarg de la primera
sessió tindran la intenció de situar els alumnes en el context
de la webquest, clarificar els objectius d'aprenentatge que
han d'assolir i començar a recollir

les

informacions

necessàries per arribar al producte final.
Aprenentatge

que

s'adquirirà

Durant aquesta primera sessió, els aprenentatges que
s'adquiriran, per part dels estudiants, seran diversos. En
primer lloc, aprendran en què consisteix una webquest,
juntament amb els apartats que la integren. Seguidament,
aconseguiran una major conscienciació entorn el treball
col·laboratiu. Finalment, adquiriran una major soltesa sobre
la

cerca

d'informació

proporcionats
començaran

a
a

través
integrar

a

través

de

la

dels

recursos

webquest,

coneixements

alhora

entorn

la

web,
que
ITS

assignada.
Activitats

que

realitzaran

es

L'activitat que cada grup haurà de portar a terme, en aquesta
primera sessió, consistirà en consultar els diferents recursos
web, entorn la ITS assignada, de l'apartat corresponent de la
webquest per tal de recopilar les informacions requerides per
arribar a l'obtenció del producte final.

Temporalització

La durada de cada sessió serà de 2 hores. En aquesta
primera sessió, s'utilitzarà la primera mitja hora per
implementar la webquest i formar els 5 grups d'alumnes per
tal d'assignar una ITS diferent a cada un d'ells. A partir
d'aquí, el temps restant d'una hora i mitja es dedicarà a
conèixer amb més detall la webquest i a realitzar la primera
activitat proposada.
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Organització

de

l'aula

(espai/grups)

Cada sessió tindrà lloc a l'aula d'informàtica, amb les taules
col·locades en files horitzontals. Cada grup d'alumnes es
distribuirà de la manera que vulgui. Els alumnes, per grups,
hauran de treballar, màxim, amb dos ordinadors per no
perdre el foment del treball col·laboratiu.

Materials i recursos

Els diferents materials i recursos que s'empraran engloben,
per una banda, els ordinadors i la PDI de l'aula. A partir
d'aquí, es podrà projectar la webquest. Cada un dels grups
formats utilitzarà els ordinadors de l'aula d'informàtica per
treballar. Si ho troben oportú, també podran fer ús dels seus
quaderns i bolígrafs per apuntar idees, organitzar continguts,
etc.

Assoliment

de

competència

la

Al final d'aquesta primera sessió, els alumnes coneixeran
què és una webquest, quins apartats la formen, i adquiriran
diversos coneixements entorn la ITS a treballar.

Taula 4: seqüenciació de la primera sessió

Disseny: propi

3.2.2 Segona sessió:
o Activitat 2
Al llarg d'aquesta segona sessió, els alumnes dedicaran les dues hores
a realitzar la segona activitat proposada a la webquest. En primer lloc, cada
grup haurà de realitzar una breu enquesta sobre la seva ITS, tenint present les
directrius descrites a la webquest. Cada grup haurà d'obtenir un mínim de 15
còpies de l'enquesta elaborada, ja que l'hauran de passar a un mínim de 15
estudiants del centre.
La finalitat d'aquesta activitat és obtenir informació sobre el nivell de
coneixement que tenen els adolescents entorn les ITS i els fasos mites que,
encara, existeixen en relació amb aquestes.
Veure annex 3.
3.2.3 Tercera sessió:
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o Activitat 3
Durant la tercera sessió, els alumnes tindran l'oportunitat de començar el
producte final, és a dir, el fullet informatiu. La creació d'aquest es realitzarà amb
el programa Microsoft Office Word, aclarint, el docent, qualsevol dubte que
aparegui.
A partir de totes les informacions recollides i obtingudes, per una banda,
dels recursos web i, per una altra banda, de les enquestes passades, cada
grup podrà posar en marxa el disseny del fullet informatiu (distribució dels
continguts, colors, tipografia...)
Veure annex 4.
3.2.4 Quarta sessió:
o Obtenció del producte final i preparació de la presentació
La quarta sessió serà l'última amb la que comptaran els alumnes per
poder acabar de perfilar els últims detalls del fullet informatiu, demanar i
resoldre dubtes, i preparar la presentació del fullet informatiu (activitat
d'avaluació).
Veure annex 5.
3.2.5 Cinquena sessió:
o Avaluació final
En aquesta darrera sessió cada grup haurà de presentar el seu fullet
informatiu, projectat en format PDF, sobre la seva ITS treballada. Al llarg
d'aquesta presentació, hauran d'explicar el procediment que han seguit per
obtenir aquest producte final, el qual haurà de constar dels diferents apartats
necessaris per assolir els objectius d'aprenentatge.
Aquesta presentació no podrà tenir una durada superior a 20 minuts, per
la qual cosa, si els alumnes superen aquest temps establert, el docent tallarà
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dita presentació. Per tal d'avaluar el producte final, a través de la presentació
que realitzin els cinc grups, es farà ús de la rúbrica dissenyada anteriorment.
Veure annex 6.

4. Conclusions
La proposta didàctica desenvolupada al llarg d'aquest treball permet
treballar uns continguts que resulten feixucs amb les tradicionals classes
magistrals. Els alumnes tenen l'oportunitat de ser agents actius en el seu propi
procés d'aprenentatge, sent més participatius, col·laborant entre ells, realitzant
tasques de recerca, etc., la qual cosa comporta l'obtenció d'un producte final
més atractiu pel seu aprenentatge.
Les TIC conformen el fil conductor de la temàtica a tractar, fet que
promou l'autonomia i el pensament crític de l'alumnat, a més de desenvolupar
un major nivell de competència digital.
L'avaluació formativa juga un paper molt important dins aquest context ja
que, a través d'aquesta, s'aconsegueixen uns resultats qualitatius, per part dels
alumnes, entorn el projecte de la webquest. D'aquesta manera, detectant els
aspectes deficients, es poden fer els canvis i les rectificacions pertinents per tal
d'accentuar la qualitat d'aquest, millorant les seves futures implementacions.
En un principi, la intenció era portar a terme dita proposta durant el
període de pràctiques al centre IES Josep Maria Llompart però, per manca de
temps, no va ser possible. Tot i així, la tipologia d'alumnat que es va conèixer
durant les pràctiques permet afirmar que aquesta proposta didàctica presenta
un format viable per realitzar-se en un futur pròxim.
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7. Annexos
7.1 Annex 1: llistat d'enllaços (apartat de recursos)
· Gonorrea:
https://www.cdc.gov/std/spanish/gonorrea/stdfact-gonorrhea-s.htm
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals
/temes_de_salut/infeccions_de_transmissio_sexual/documents/acces_a
_la_guia.pdf
https://portal.hospitalclinic.org/ca/malalties/infeccions-de-transmissiosexual
· Clamídia:
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https://www.cdc.gov/std/spanish/clamidia/stdfact-chlamydia-s.htm
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals
/temes_de_salut/infeccions_de_transmissio_sexual/documents/acces_a
_la_guia.pdf
https://portal.hospitalclinic.org/ca/malalties/infeccions-de-transmissiosexual
· Sífilis:
https://www.cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfact-syphilis-s.htm
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals
/temes_de_salut/infeccions_de_transmissio_sexual/documents/acces_a
_la_guia.pdf
https://portal.hospitalclinic.org/ca/malalties/infeccions-de-transmissiosexual
· Herpes genital
https://www.cdc.gov/std/spanish/herpes/stdfact-herpes-s.htm
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals
/temes_de_salut/infeccions_de_transmissio_sexual/documents/acces_a
_la_guia.pdf
https://portal.hospitalclinic.org/ca/malalties/infeccions-de-transmissiosexual
· VIH
https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/index.html
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https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/infeccionvih
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/s/sida/
7.2 Annex 2: rúbrica (avaluació sumativa)
Nivells
Poc assolit (5-7)

No assolit (<5)

Ítems
Disseny

Imatges pixelades,

Imatges

(25%)

colors

millorables,

incompatibles,

errada

tipografia

illegible,

(menys de 5).

moltes

errades

i

Assolit (8-10)

colors
alguna

ortogràfica

Puntuació

Tipografia
entenedora, no es
presenten

faltes

d'ortografia,
imatges

de

bona

ortogràfiques,

qualitat i tonalitats

mescla de dos o

perfectament

més idiomes sense

llegibles.

sentit.
Exposició

Ritme

S'aprecien

oral (25%)

excessivament

canvis

ràpid o lent. Discurs

Discurs

desestructurat.

però

Dificultats

Domini

del

tema (25%)

de

Ritme

adequat.

ritme.

Discurs molt clar.

estructurat

No llegeix i manté

amb

algunes

el contacte visual

pauses.

Llenguatge

expressar-se,

corporal

adequat

companys,

llenguatge corporal

però llegeix alguns

gesticulant

inacceptable.

No

continguts i només

forma adient.

l'auditori,

mira al terra o als

mira

a

per

alguns

amb

tots

els

de

només llegeix.

mateixos companys.

Presenta les idees

No sempre és capaç

Presenta les idees

de

de

amb

manera

seleccionar

les

superficial i difusa.

idees

Li costa seleccionar

d'utilitzar

les idees principals.

llenguatge

seleccionant

Té

per

entenedor. Si se li

idees principals. Si

les

formulen preguntes,

se

les

no

preguntes,

les

són

respostes

són

dificultats

contestar
preguntes
formulen.

que

li

principals

respostes

sempre
adequades.

i

profunditat,

un

emprant un registre
entenedor

li

i
les

formulen

adequades.
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Treball

en

equip (25%)

El grup no està

Els

del

Tots els membres

organitzat

grup intervenen de

del grup intervenen
en la presentació

ni

membres

cohesionat:

no

forma

s'han

els

desequilibrada.

repartit

de forma equitativa.

la

Aporten conceptes

la

complementaris

apartats a tractar i

costa

es trepitgen a l'hora

intervenció

d'intervenir.

No

resta de companys

escolten

escolten

als

del grup.

intervenció

companys.

escoltar

Els

de

resta

i
la

de

la
dels

companys del grup.

7.3 Annex 3: seqüenciació de la segona sessió
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Segona sessió
Tema

i

títol

de

la

Activitat 2

seqüència
Tasca que es farà

Al llarg de les dues hores d'aquesta segona sessió, els
alumnes, en primer lloc, hauran d'elaborar una breu
enquesta sobre la ITS assignada, per després, anar a altres
classes per tal de passar-la a diferents estudiants.

Intencionalitat

La realització d'aquesta segona activitat, plantejada a la
webquest, tindrà la intenció d'obtenir el nivell de coneixement
que presenten els adolescents entorn les ITS i l'existència de
certs falsos mites en relació amb aquestes.

Aprenentatge

que

s'adquirirà

Durant aquesta segona sessió, els aprenentatges que
s'adquiriran, per part dels estudiants, resultaran enriquidors
per assolir l'obtenció del producte final. Per una banda,
aconseguiran informació sobre el nivell de coneixement que
presenten els adolescents entorn les ITS. Per una altra
banda, a partir d'aquesta informació, detectaran els falsos
mites que encara estan presents en relació amb aquestes. A
més, aprendran la importància que té el treball col·laboratiu
per assolir el mateix objectiu.

Activitats

que

es

realitzaran

L'activitat que cada grup haurà de portar a terme, al llarg
d'aquesta segona sessió, consistirà en elaborar una breu
enquesta sobre la ITS assignada. Cada un dels membres de
cada grup haurà de repetir, al menys, 4 vegades l'enquesta,
ja que l'hauran de passar a un mínim de 15 estudiants. En el
cas d'un dels grups de tarda, compost per 3 persones, cada
membre haurà de repetir la seva enquesta 5 vegades. Tot
plegat, es realitzarà seguint les instruccions exposades a la
webquest.

Temporalització

Durant les dues hores de durada d'aquesta sessió, els
alumnes

aprofitaran

la

primera

d'elles

per

elaborar

l'enquesta, mentre que el temps restant s'utilitzarà per
passar-la entre diferents alumnes del centre.
Organització
(espai/grups)

de

l'aula

A l'aula d'informàtica, amb les taules col·locades en files
horitzontals, cada grup d'alumnes es distribuirà igual que a
l'anterior sessió. Conjuntament, elaboraran l'enquesta, cada
membre la repetirà, mínim, 4 vegades i, posteriorment,
aniran a passar-les tots junts, establint, el docent, l'hora
exacta de tornada a l'aula.
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Materials i recursos

En aquesta sessió, els membres de cada grup empraran els
seus quaderns i bolígrafs per elaborar i passar les
enquestes.

Assoliment
competència

de

la

Al final d'aquesta segona sessió, els alumnes comptaran
amb informació complementària sobre els coneixements que
tenen els adolescents entorn les ITS i els falsos mites que,
encara, existeixen en relació amb aquestes.

7.4 Annex 4: seqüenciació de la tercera sessió
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Tercera sessió
Tema

i

títol

de

la

Activitat 3

seqüència
Tasca que es farà

Durant el transcurs d'aquesta tercera sessió, els alumnes,
per grups, tindran l'oportunitat de començar a crear el
producte final, és a dir, el fullet informatiu.

Intencionalitat

L'elaboració del fullet informatiu proporcionarà a cada grup
d'alumnes uns coneixements més profunds i rics entorn la
ITS treballada. A més, cada un dels fullets informatius que
creïn, es podran repartir pel centre per tal de fomentar
l'educació sanitària entre els estudiants i, inclús, entre els
professors del centre.

Aprenentatge

que

s'adquirirà

En aquesta tercera sessió, els alumnes, revisant totes les
informacions recollides i obtingudes a partir dels recursos
web i de les enquestes passades, consolidaran els
coneixements adquirits fins el moment. A més, aprendran a
crear un fullet informatiu amb el programa Microsoft Office
Word.

Activitats

que

es

realitzaran

La tercera activitat a realitzar consisteix en elaborar el fullet
informatiu, a partir de tota la informació que cada grup hagi
aconseguit a través de les dues activitats anteriors. Cada
grup haurà de posar en marxa el disseny d'aquest fullet
(distribució dels continguts, colors, tipografia...)

Temporalització

Les dues hores que ocupa aquesta sessió estaran
destinades a començar a crear el fullet informatiu, per part
dels alumnes, mentre el docent resol els dubtes que vagin
sorgint.

Organització

de

l'aula

(espai/grups)

Els diferents grups es distribuiran com a les sessions
anteriors, a l'aula d'informàtica, amb les taules col·locades
en horitzontal, de tal manera que podran anar treballant, de
manera col·laborativa, l'elaboració del fullet informatiu.

Materials i recursos

En relació amb els materials i recursos necessaris per
aquesta sessió, els alumnes faran ús dels ordinadors,
concretament

del

programa

informàtic

esmentat

amb

anterioritat. A més, cada grup utilitzarà les informacions
recollides i apuntades en els quaderns. Serà necessari que,
al menys, un membre de cada grup guardi el treball realitzat
a un pendrive.
Assoliment

de

la

En acabar aquesta sessió, els alumnes comptaran amb un
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competència

major nivell de competència digital, alhora que hauran
integrat

amb

més

profunditat

els

diferents

aspectes

relacionats amb la ITS treballada.

7.5 Annex 5: seqüenciació de la quarta sessió
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Quarta sessió
Tema

i

títol

de

la

Obtenció del producte final i preparació de la presentació

seqüència
Tasca que es farà

Cada un dels 5 grups d'alumnes aprofitaran aquesta sessió
per acabar de perfilar els últims detalls del fullet informatiu,
aclarir dubtes i preparar la presentació a fer d'aquest producte
final.

Intencionalitat

Atorgant als alumnes l'oportunitat de perfilar i millorar el fullet
informatiu, s'aconseguirà la proporció, al centre, d'un producte
final que promogui una educació sanitària de qualitat.

Aprenentatge

que

s'adquirirà

Els membres de cada grup, finalitzant l'elaboració d'aquest
producte final, de manera conjunta, aprendran millor el que
comporta el treball col·laboratiu. A més, l'aprenentatge entorn
el programa utilitzat, per crear el fullet informatiu, resultarà
molt significatiu.

Activitats

que

es

realitzaran

L'activitat que es realitzarà en aquesta sessió contemplarà
l'acabament dels fullets informatius, millorant-los i perfilant els
últims detalls, mentre el docent aclareix els dubtes finals. A
més, cada grup haurà de preparar-se per a la presentació que
hauran de fer sobre el producte final obtingut, el qual haurà de
projectar-se en format PDF.

Temporalització

Fent ús de les dues hores d'aquesta sessió, els alumnes
tindran temps suficient per aconseguir un fullet informatiu de
qualitat.

Organització

de

l'aula

(espai/grups)

A l'aula d'informàtica, els diferents grups es distribuiran com
sempre, amb la mateixa col·locació de les taules. D'aquesta
manera, podran anar acabant el producte final i preparant la
presentació d'aquest.

Materials i recursos

Pel que fa als materials i recursos necessaris per aquesta
sessió, els alumnes faran ús dels ordinadors, concretament del
programa informàtic ja comentat, tot i que hauran de convertir
el producte final en format PDF per a la seva posterior
presentació. Resultarà necessari que, al menys, un membre
de cada grup guardi el treball realitzat a un pendrive.

Assoliment
competència

de

la

Al final d'aquesta quarta sessió, els alumnes hauran assolit un
alt nivell de competència digital i una major conscienciació
entorn el treball col·laboratiu.

7.6 Annex 6: seqüenciació de la cinquena sessió
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Cinquena sessió
Tema

i

títol

de

la

Avaluació final

seqüència
Tasca que es farà

En aquesta última sessió, els 5 grups presentaran, un darrere
l'altre, el seu fullet informatiu. Dita presentació serà avaluada
amb una rúbrica dissenyada pel docent, a la qual hauran tingut
accés els alumnes, en tot moment.

Intencionalitat

La intenció d'avaluar la presentació del fullet informatiu és
aconseguir una nota final del treball realitzat pels membres de
cada grup, contemplant

diversos

criteris

establerts

en

l'esmentada rúbrica.
Aprenentatge

que

s'adquirirà

Els alumnes aprendran a aconseguir una major soltesa a
l'hora de parlar en públic i, al mateix temps, seran més
capaços de proporcionar una educació sanitària de qualitat.

Activitats

que

es

realitzaran

L'activitat que realitzaran els estudiants serà, en aquest cas,
avaluativa. El docent avaluarà, a partir de la rúbrica que hagi
dissenyat, diferents criteris entorn la presentació del producte
final creat per cada grup.

Temporalització

Cada grup tindrà un màxim de 20 minuts per realitzar la
presentació. Si es supera el temps establert, el docent tallarà
la presentació i ho tindrà en compte a l'hora de posar la nota
final del treball. Per tant, per tal que cada un dels 5 grups
tingui temps a projectar el fullet informatiu i a realitzar la seva
presentació, es dedicarà tota la sessió a aquesta activitat
avaluativa.

Organització de l'aula

La presentació dels fullets informatius tindrà lloc a l'aula

(espai/grups)

d'informàtica, on sempre s'haurà comptat amb ordinadors i una
PDI. Els alumnes es distribuiran com en cada una de les
sessions anteriors.

Materials i recursos

Per realitzar les presentacions, només s'haurà d'utilitzar
l'ordinador del docent i la PDI, a part del pendrive que cada
grup haurà de portar amb el seu fullet informatiu en PDF.

Assoliment
competència

de

la

En finalitzar aquesta última sessió, els alumnes comptaran
amb uns coneixements més amplis entorn les ITS, tindran més
capacitat per parlar en públic i proporcionar una educació
sanitària de qualitat, i hauran assolit un nivell més alt de
competència digital.
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