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ELS recursos relacionats amb les 
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) s’han constituït 
com a una eina útil des de la pers-
pectiva pedagògica i que desperta 
un gran interès entre l’alumnat, la 
qual cosa facilita la motivació envers 
l’aprenentatge, element indispensa-
ble en qualsevol procés educatiu.

Actualment, l’elaboració d’un recurs 
educatiu multimèdia (REM) en for-
mat web, és una tasca a l’abast de 
qualsevol docent de qualsevol àrea 
curricular. Efectivament, fins fa poc 
temps, introduir-se en el món de la 
informàtica per tal de dissenyar una 
web educativa que plantegés una 
sèrie d’activitats en línia al nostre 
alumnat, era una feina que es reve-
lava complicada.

La formació contínua adreçada al 
professorat (sobretot la que es plan-
teja en la modalitat de formació a 
distància) i l’existència de progra-
mes – fonamentalment programari 
lliure - que faciliten l’elaboració i 
disseny de recursos educatius mul-
timèdia (webquests, webs educati-
ves, caceres del tresor, miniquests, 
edublogs, activitats en la pissarra 
digital, etc.), fan que no s’hagin de 
tenir grans coneixements d’informà-
tica per a elaborar i incloure aquest 
tipus de recursos en les nostres pro-
gramacions d’aula.

Existeix una gran quantitat de pro-
gramari que ens permet elaborar 
una web senzilla. L’editor de texts 
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de l’OpenOffice, per la seva facilitat d’ús i per ser un editor de text amb 
utilitats familiars a tots els usuaris, esdevé una eina interessant (es pot des-
carregar de forma gratuïta i en català de la web  http://www.softcatala.org) . 
No és objecte d’aquest article introduir-se en els procediments d’ús d’aquest 
programa adreçat a la confecció d’una web. En aquest sentit aconsell al 
professorat interessat la realització, per exemple, del curs de formació que la 
WEIB posa a l’abast dels docents i que podeu consultar a: http://www.weib.
caib.es/Formacio/distancia/inscripcio.htm

Sí que és objecte d’aquest article, apuntar de forma resumida, algunes con-
sideracions o criteris que, a nivell tècnic, estètic i pedagògic, cal tenir en 
compte a l’hora de dissenyar i elaborar un recurs educatiu multimèdia en 
format web. Ho faré des de cinc perspectives:

• Quant a l’estètica i l’estructura de la web.

• Quant a les imatges i les icones.

• Quant al text.

• Quant a la navegació.

• Quant a aspectes didàctics.

1. QUANT A L’ESTÈTICA I ESTRUCTURA:
• Disseny d’una portada que aporti significat a les tasques que inclou la 

web. Aquesta ha de contenir: una imatge de referència, el curs a què va 
adreçat el recurs, el nom de l’autor amb la seva adreça de correu elec-
trònic, i la data de l’última actualització. També pot ser interessant que 
inclogui la llicència d’ús per a què altres professors puguin utilitzar-la o 
fer obres derivades sense finalitat comercial. Aquesta és fàcilment acon-
seguible, i de forma gratuïta a la pàgina web: http://es.creativecommons.
org/

• Claredat en els continguts i composició, que permetin conèixer a l’alum-
ne amb un cop de vista de què tracta la web i quin és l’esquema de 
navegació.

• Harmonització i adequació dels colors de forma que faciliten la lectura. 
Preferentment ús  fons clars i homogenis.

• Homogeneïtzació de l’estil. És important mantenir un estil constant al 
llarg de les pantalles, col·locant les coses que es repeteixen sempre en 
el mateix lloc. Per a això és interessant mantenir un frame o marc que 
homogeneïtzi l’estructura de les pàgines que integren la web.

• Ús de taules per a organitzar l’espai de cada pàgina. Les taules ajuden a 
estructurar adequadament els continguts de les pàgines.

CRITERIS BÀSICS A TENIR EN COMPTE EN EL SEU DISSENY TÈCNIC I PEDAGÒGIC
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• Atenció a les limitacions de la 
grandària de la pantalla i del sis-
tema en què es veurà, així com 
les paletes de color. Quan s’uilitzin 
frames o marcs, és important in-
corporar l’scrolling perquè apare-
ga la ferramenta que permet pujar 
i baixar la pantalla depenent de si 
és necessari, en funció de la seva 
grandària.

• Facilitació de la localització. L’es-
tructura ha de permetre que 
l’alumne sàpiga en tot moment on 
es troba dins la web.

2. QUANT A LES
IMATGES I LES ICONES:

• Adequació de l’escala, angle, il-
luminació i to.

• Relació adequada i equilibri entre 
text i imatge.

• Confecció de composicions senzi-
lles, no barroques, sense utilitzar 
en excés les possibilitats d’atraure 
l’atenció. En aquest sentit no és 
aconsellable utilitzar cap format gif 
animat, ja que distrauen l’atenció 
de la informació útil i ralentitzen la 
navegació.

• Reutilització de gràfics per a im-
primir rapidesa a la navegació. Per 
a això convé utilitzar les mateixes 
icones per als diferents botons i 
icones bàsiques de navegació de 
la web.

• Estalvi de memòria en els gràfics 
i barres de navegació. Per a ai-
xò convé reduir la qualitat de les 
imatges que tenen una resolució 
que excedeix de les necessitats. 
A aquest efecte el programa lliure 
GIMP, esdevé una excel·lent eina. 
Aquest és programari lliure i es 
pot descarregar gratuïtament i en 
català de la web http://www.soft-
catala.org

• Ús d’icones conegudes per a re-
presentar accions que mostren 

clarament el seu significat sense comentaris afegits.

• Ús d’icones familiars per a l’alumne, és a dir, que hagin estat àmplia-
ment utilitzades amb anterioritat.

• Ús preferent dels formats JPEG (per a fotografia) i GIF (per a gràfics). 

3. QUANT AL TEXT:
• Ús de fonts quasi universals (Times Roman, Arial, Verdana....).

• Color de lletra harmonitzat amb el fons. Ús de textos contrastats: prefe-
rentment text fosc sobre fons clar.

• Textos sense justificar per a facilitar la lectura.

• Missatges senzills tractant d’utilitzar poc text per pantalla i destacant les 
idees fonamentals.

• Categorització de la informació usant els instruments per a ressaltar 
la informació (grandàries, colors,…). Cal destacar però, allò que sigui 
imprescindible, ja que ressaltant moltes coses no aconseguim l’objectiu 
de fixar l’atenció. És important evitar l’ús del subratllat per a destacar, 
ja que les lletres subratllades i en color blau solen considerar-se enlla-
ços.

• Estructuració del text al llarg de la pàgina, per a la qual cosa cal emprar 
paràgrafs curts que facilitin la lectura i títols destacats en les distintes 
seccions del text. Cal tenir en compte no esgotar molt les voreres de la 
pantalla de l’ordinador, ja que les línies curtes es llegeixen amb major 
facilitat que les llargues. 

4. QUANT A LA NAVEGACIÓ:
• Navegació ràpida, sense ús d’elements que sobrecarreguen en excés. 

• Navegació senzilla, que presenti poques opcions d’elecció i que mostri 
sempre el camí de tornada.

Activitat d’un REM que tracta la problemàtica de la violència en el món de l’esport.
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• Oferir indicadors que permetin 
a l’alumne saber on es troba en 
cada moment. Per això, és inte-
ressant mantenir un marc que 
faciliti l’esquema de navegació 
de la web.

• Evitar la fragmentació excessiva 
i la rigidesa.

• Evitar enllaços que no funcio-
nen. És important, en aquest 
sentit, revisar els enllaços abans 
de desenvolupar l’activitat amb 
els alumnes.

• Utilitzar enllaços que faciliten la 
navegació. És a dir, intentar que 
la frase (sempre curta) en què 
situem l’enllaç tingui significat.

• Usar de marques que perme-
tin tornar al principi de cada 
pàgina.

5. QUANT A ASPECTES
DIDÀCTICS:

• Fixar molt clarament els objec-
tius didàctics del REM. Aquests 
han de ser pocs i concrets.

• Contextualitzar-lo: ha de formar 
part de la programació didàctica 
de l’àrea o matèria. És necessa-
ri que les tasques a realitzar a 
partir del REM estiguin contex-
tualitzades en el treball que es 
desenvolupa a les sessions de 
classe, i lligades als continguts 
que en aquell moment s’estan 
desenvolupant.

• Adequar-lo al nivell curricular 
de l’alumnat a qui va adreçat.

• Cercar la màxima qualitat dels 
recursos facilitats (enllaços 
adequats, documents interes-
sants,...)

• Destacar les idees fonamen-
tals.

• Fomentar, sempre que sigui 
possible, el treball cooperatiu, 
la creativitat, així com el desen-

volupament de la capacitat crítica.

• Informar convenientment sobre com s’avaluaran i qualificaran les tas-
ques incloses en el REM.

• Realitzar un disseny que sigui senzill, tant des de la perspectiva de l’apli-
cació (professorat) com des de la perspectiva de l’ús (alumnat).

• Incloure un apartat de “Guia didàctica” o similar que resumeixi les ori-
entacions bàsiques que, altre professorat, ha tenir en compte a l’hora 
d’aplicar el REM: què es pretén aconseguir (objectius didàctics), què 
s’ensenyarà (continguts), com es pot desenvolupar l’activitat (metodolo-
gia) i les consideracions oportunes sobre l’avaluació.

Per a finalitzar, en el següent quadre expose un esquema-resum dels criteris 
que hem especificat al llarg d’aquest article.

ESQUEMA RESUM DELS CRITERIS ESPECIFICATS

DISSENY TÈCNIC
Entorn visual: presentació, colors, pantalles, lletra, gràfics... 

Qualitat de l’estructura: organització de continguts i composició)

Estil homogeni: manté un estil constant en las pàgines

Equilibri entre text i imàgens: texts no excessivament densos

Gràfics adequats: que aporten informació i no sobrecarreguen 

Navegació per les activitats: permet saber en tot moment on et trobes

Velocitat de navegació adequada: les pàgines no tarden en carregar-se

Execució fiable: els enllaços i pàgines funcionen correctament

DISSENY PEDAGÒGIC
Eficàcia didàctica, facilita l’assoliment dels objectius 

Contextualitzat en la programació didàctica

Capacitat de motivació (atractiu, interessant) 

Adequat als destinataris (continguts, activitats...) 

Qualitat dels recursos facilitats (enllaços, documents...)

Es destaquen les idees fonamentals a cada pantalla 

Fomenta el treball cooperatiu, la creativitat, el desenvolupament de la 
capacitat crítica 

Informa sobre l’avaluació

Facilitat d’ús en la intervenció educativa (perspectiva del professorat)

Facilitat d’ús (perspectiva de l’alumnat) 

Crèdits: data de l’actualització, autor (correu electrònic)...


