
Nadie niega que hay que leer a los clásicos, pero,
¿cómo se pueden acercar a esos aprendices de
lectores? La única forma de abrir las páginas
de los clásicos es quitar las barreras que impiden
la entrada en ellas al niño, al adolescente, evi-
tándoles unas trabas que les hacen pensar que su
lectura es un castigo. (Navarro Durán, 2006)

La lectura d’obres clàssiques a les aules de
secundària obligatòria presenta algunes dificultats
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A partir d’una obra de la literatura clàssica espanyola, el Lazarillo de Tormes, l’auto-

ra elabora una proposta didàctica de lectura i escriptura a través d’una webquesta,

recurs didàctic que es basa en el treball per tasques mentre s’utilitzen continguts

d’Internet. Els alumnes hauran d’integrar diverses habilitats per realitzar l’activitat

final, que consisteix a escriure un nou episodi del Tratado I a partir de la imitació del

model i a publicar-lo en un bloc d’aula. Els textos elaborats pels estudiants mostren

com es converteixen en lectors experts i aconsegueixen apropiar-se de les caracte-

rístiques de l’obra. L’escriptura es concep, així, com la millor estratègia per fer bons

lectors i, alhora, la lectura permet prendre models d’escriptura i reflexionar sobre les

seves característiques discursives per millorar els escrits propis.

Reading to write and writing to read: a WebQuest on Lazarillo de Tormes
Based on a novella from classic Spanish literature, Lazarillo de Tormes, the author

sets out a teaching proposal for reading and writing using a WebQuest, a tea-

ching resource based on task work using internet contents. Students have to

integrate different skills to carry out the final activity, which involves writing a new

episode of Tratado I, based on imitating the model and publishing it on a classro-

om blog. The texts written by students show how they became expert readers

and managed to appreciate the characteristics of the work. Writing is seen as the

best strategy for making good readers and reading enables readers to acquire

writing models and think about their narrative characteristics to improve their

own writing.

La lectura a las activitats d’escriptura

Llegir per escriure i escriure 
per llegir: una webquesta sobre 
el Lazarillo de Tormes*

Carme Durán 
Institut Obert de Catalunya

Paraules clau: educació literària, lectura,

escriptura, webquesta.

Keywords: literary education, reading, writing,

WebQuest.
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als estudiants i als docents. Els primers senten que
són textos molt allunyats dels seus referents imme-
diats, tant lingüísticament com culturalment, per
la qual cosa, a priori, no es mostren motivats a lle-
gir-los. Els segons són conscients de la necessitat
de programar els clàssics a l’ensenyament obligato-
ri com a manera d’assegurar una educació literària
àmplia per a tothom, però no sempre saben com
poden aconseguir connectar aquestes lectures
amb els gustos i els interessos del jovent.
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Una webquesta sobre el Lazarillo
de Tormes

La seqüència didàctica que presentem1 se centra
en la lectura del Lazarillo de Tormes i s’estructura a
través d’una webquesta, una metodologia d’en-
senyament i aprenentatge basada fonamentalment
en els recursos que proporciona Internet i en la
seqüenciació d’activitats de manera que es pugui
dur a terme amb èxit la tasca requerida. Aquesta
estratègia didàctica, creada l’any 1995 per Bernie

Dodge, professor de la
Universitat de San Diego
a partir de les investiga-
cions sobre l’ús de recur-
sos d’Internet a les aules,
segueix un model cons-
tructivista, en el qual els
estudiants elaboren el seu
coneixement mentre
resolen una activitat en

grup.2 És a dir, es tracta d’un aprenentatge coope-
ratiu que respon al model de treball per projectes,
enfocament metodològic que té les arrels en
Dewey i Kilpatrick i que incorpora la capacitat de
les noves tecnologies per proporcionar contextos
reals on la lectura –i l’escriptura– tenen sentit
(Durán, 2009).

Les webquestes presenten una estructura fixa
amb cinc apartats bàsics –introducció, tasca, pro-
cés, rúbrica d’avaluació i conclusions (vegeu la
imatge 1)– i una metodologia molt pautada. En el
cas que ens ocupa, gira al voltant de la lectura del
primer tractat del Lazarillo i té com a tasca prin-
cipal la redacció d’un nou episodi entre el petit
Lázaro i el cec que respecti les característiques de
l’obra, del gènere i de l’època. Per dur-la a terme,
els nois i les noies han de completar una sèrie d’ac-
tivitats de forma seqüenciada i graduada, de
manera que la progressió de les activitats els per-
meti realitzar amb èxit la tasca encomanada.

La proposta didàctica que presentem pretén
apropar els estudiants a una de les obres fona-
mentals de la literatura espanyola a través de l’es-
criptura i de l’ús de les noves tecnologies a l’aula.
Partim de la hipòtesi que lectura i escriptura són
vasos comunicants, que s’interrelacionen i s’enri-
queixen mútuament, i que la imitació de textos
permet apropiar-se de les característiques de l’ori-
ginal, cosa que reverteix en una comprensió lec-
tora més gran del text imitat i una millora de la
pròpia escriptura (Camps, 2008). D’altra banda,
seguint les conclusions
d’algunes investigacions
(Pérez Torres, 2003),
creiem que l’ús de recur-
sos procedents d’Internet
pot augmentar el grau de
motivació i d’interacció
dels alumnes, sempre
que aquests recursos es
posin al servei de la
tasca, de l’acció que han de dur a terme els estu-
diants, que és, en definitiva, la que dóna sentit a
l’activitat.

Els objectius que ens havíem marcat –i que
detallem a continuació– giren entorn de dos
eixos imprescindibles i complementaris quan
abordem la literatura a les aules de secundària:
l’educació literària i el foment de la lectura, i es
focalitzen en el desenvolupament de les compe-
tències en lectura i escriptura:
• Conèixer, entendre i apreciar una obra clàs-

sica de la literatura espanyola.
• Reconèixer les característiques del gènere

novel·la picaresca.
• Conèixer algunes característiques del

context sociocultural del Renaixement
espanyol.

• Millorar l’escriptura pròpia a partir de la
imitació de models literaris.

• Fomentar la lectura dels clàssics.

Partim de la hipòtesi que lectura 

i escriptura són vasos comunicants,

que s’interrelacionen i s’enriqueixen

mútuament, i que la imitació de

textos permet apropiar-se de les

característiques de l’original



Per arribar a escriure un episodi

seguint l’estil de l’original, els

estudiants han de llegir diferents

textos que pertanyen a una gran

diversitat de gèneres discursius i els

han de llegir amb finalitats diverses
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informació, o pàgines
de diccionaris per tro-
bar-hi una definició.
De la mateixa manera,
els textos que han d’es-
criure tenen funcions
diverses i no es limiten
a l’episodi de creació:
resumir les caracterís-
tiques del gènere pica-
resc, contestar les
preguntes de compren-
sió lectora sobre el
capítol treballat, etc.

Tant les activitats
de lectura com les d’es-
criptura serveixen per
adquirir uns coneixe-
ments necessaris per
entendre la novel·la i,
alhora, funcionen com a models d’escriptura.
D’aquesta manera, la situació didàctica crea un
sistema de relacions on conflueixen gèneres diver-
sos d’una manera complexa i rica. La lectura és al
servei de l’escriptura, perquè, sense fer cap anàlisi
i cap comprensió profunda del que s’ha llegit, els
estudiants difícilment podran resoldre amb èxit la
tasca d’escriptura, d’imitació, però, de la mateixa
manera, l’escriptura és al servei de la lectura, per-
què és l’obligació de posar-se en el punt de vista de
l’escriptor el que fa que els estudiants siguin més
conscients dels recursos del text que, d’una altra
manera, podrien passar desapercebuts.

D’altra banda, com assenyala Ana Siro
(2008, p. 206) respecte a l’adaptació de contes tra-
dicionals, la imitació de l’estructura reiterativa
dels episodis de la novel·la picaresca permet alli-
berar als alumnes de la càrrega cognitiva que
suposa enfrontar-se al text en blanc, d’inventar
arguments o personatges versemblants, i possibi-
lita que se centrin en la forma que adopta l’escrip-

Les primeres activitats pretenen fer un acos-
tament a l’obra a partir d’aclarir-ne alguns concep-
tes bàsics (què és un pícaro, d’on procedeix
l’expressió castellana perro lazarillo) que sí que
formen part dels seus referents immediats, men-
tre que d’altres serviran per contextualitzar la
novel·la (resumir les idees bàsiques sobre el
Renaixement i sobre el gènere picaresc al qual
pertany l’obra a partir d’una informació ja selec-
cionada que els alumnes hauran de consultar). Un
cop han situat el text, hauran de llegir-ne el pri-
mer tractat i respondre unes preguntes que servi-
ran de guia de lectura i amb les quals es pretén
assegurar-ne la comprensió. La tercera activitat se
centra en la preparació del seu propi text: han de
situar, en un mapa de Salamanca, els llocs de la
ciutat que s’esmenten en el primer capítol i buscar
noves localitzacions per al seu relat. Per últim,
han d’abordar el procés d’escriptura del nou episo-
di: per a això disposen d’algunes ajudes que fun-
cionen de bastides –en el sentit que atorga Bruner
a aquest terme– per a la construcció del propi
relat (instruccions sobre com es pot fer una pluja
d’idees, estructura del text narratiu, etc.).

Com podem veure, per arribar a escriure un
episodi seguint l’estil de l’original, els estudiants
han de llegir diferents textos que pertanyen a una
gran diversitat de gèneres discursius i els han de lle-
gir amb finalitats diverses: d’una banda, han de llegir
l’obra literària per poder-la imitar, però també hau-
ran de llegir una guia de Salamanca per buscar-hi

Imatge 1. Portada de la
webquesta amb l’índex de
continguts
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Els textos produïts pels alumnes es van anar
revisant al llarg del procés i van ser publicats en
un bloc d’aula que porta per títol Lazarillo y el
ciego.5 Els blocs compleixen una funció impor-
tantíssima, ja que, com assenyala Zayas (2009),
donen sentit a les tasques d’escriptura, es conver-
teixen en un espai on els alumnes són editors
dels seus propis textos i els poden compartir amb els
lectors, que, alhora, poden fer comentaris del que
han llegit. De nou, lectura i escriptura en estreta
relació.

Els textos van ser publicats pels mateixos
estudiants i, encara que van passar algunes revi-
sions prèvies per part de la docent –cosa que els
va ajudar a solucionar alguns aspectes que ana-
ven apareixent durant el procés d’escriptura–,
se’ls va permetre que els editessin quan ells
mateixos els donessin per finalitzats. És per això
que apareixen amb algunes faltes d’ortografia o de
redacció. No són textos «perfectes», però, en
canvi, mostren d’una manera magnífica com els
estudiants s’han apropiat de les característiques
del text original, com les han fetes seves per crear

escenes apòcrifes noves de
la novel·la renaixentista. És
a dir, mostren que han entès
l’obra, el context, l’estructu-
ra i les intencions. 

Per avaluar si els textos
dels alumnes complien els
objectius proposats, vam fer

una categorització i la vam compartir amb els
estudiants, els quals, des del primer moment,
sabien quins eren els continguts d’aprenentatge
de la seqüència i com serien avaluats (en part,
gràcies a la rúbrica final que apareix a la mateixa
webquesta). Les categories seleccionades –algu-
nes de les quals s’havien extret dels comentaris
que anaven sorgint a partir de la lectura en veu
alta– van permetre identificar si els nois i les
noies havien entès bé el text original (quadre 1).

tura i en els desafiaments que es deriven de la
consigna donada. En aquest tipus d’activitats d’a-
daptació o d’imitació de textos,

[…] el autor enfrenta el desafío de tornar
interesante e intenso el relato para un lector
potencial que sabe sobre el desarrollo de los
acontecimientos por tratarse de historias tra-
dicionales muy conocidas. Es decir, no se
puede esperar que el lector se sorprenda con el
argumento y los personajes, puesto que, en
general, ya los conoce. Sólo se pueden generar
expectativas sobre «cómo» se cuentan los
hechos y ése es precisamente uno de los desafí-
os que enfrentaron los alumnos al escribir
relatos de estas características.

Resultats i conclusions

Aquesta experiència es va portar a l’aula per pri-
mera vegada el curs 2005-20063 en una classe de
tercer d’ESO. La seqüència completa va durar
vuit sessions, alguna de les quals es va dedicar a
llegir en veu alta part del primer tractat del
Lazarillo amb els nois i les
noies. Aquest moment de
lectura compartida i guiada4

va permetre que els estu-
diants anessin extraient les
característiques que es repe-
tien a tots els episodis: la
perspectiva del narrador; el
sentit de l’humor; l’estructura interna de l’episo-
di, que sempre acaba malament per al jove pro-
tagonista; etc., a partir de les quals vam
confeccionar una taula d’indicadors (vegeu el
quadre 1). La resta del treball es va dur a terme
en parelles o en grups petits. Això va implicar un
canvi de rol en la professora, qui, a partir d’aquell
moment, va passar a ser una guia i una ajudant
«experta», més que no pas algú que té totes les
respostes. 

Els textos produïts pels

alumnes es van anar revisant

al llarg del procés i van ser

publicats en un bloc d’aula



Indicadors

Narrador en primera persona.

Aparició del destinatari.

Anàlisi dels elements semàntics.

Estructura narrativa.

Lloc o espai on es desenvolupa.

Adequació psicològica del protagonista.

Ús de diverses formes del discurs relatat.

L’humor.

La qualitat literària del text final.

Quadre 1. Indicadors utilitzats per avaluar els textos
dels estudiants
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cayó la bolsa donde guardaba todas sus blancas
al río, maldijo a toda mi familia por no haberle
avisado de que había baches en el camino. Esta
vez no lo había hecho a propósito, ya que si el
ciego se quedaba sin blancas yo no comía nada.
El ciego me dijo:
—Lázaro, tírate al agua a por las blancas y te
daré un cuarto de mi cena, pero sino las recupe-
ras no comerás hasta que yo lo decida.
Yo desesperado me tiré al agua en busca de las
blancas, pero lo que yo no sabía era que el ciego
había tirado a propósito la bolsa de las blancas,
estuve un buen rato buscando la bolsa, hasta que
la encontré, pero vacía, creí que las blancas se
habían salido de la bolsa y, temiendo a las ame-
nazas del ciego cogí mis blancas previamente
robadas y las introduje en la bolsa. Así que salí
del agua diciendo que las había encontrado. Se
las entregué y al segundo me dio tal garrotazo
que me dejó atontado y entre risas me dijo:
—Tonto, la bolsa que tiré no tenía más que pie-
dras, lo hice para que me entregaras las blancas
que me habías robado en la iglesia, tienes
mucho que aprender Lázaro y te pasarás una
semana sin comer.
(Nicolás, Jordi y Albert)

Com podem comprovar, els alumnes han
comprès perfectament quina és l’estructura
narrativa de cadascun dels episodis i la funció de
l’humor en aquest tractat: el petit Lázaro roba o
enganya el cec –en aquest cas, canviant-li les
monedes per unes altres de menys valor– i s’in-
venta una estratagema per evitar ser descobert,
però el cec se n’adona i colpeja el nen i el castiga.
Han entès el punt de vista i el que suposa: ser fidel
a un narrador en primera persona que es caracte-
ritza psicològicament per ser un nen a la mercè
de les circumstàncies, afamat i desvalgut, però
cada vegada més «murri». La localització dels
espais on ocorren els fets s’ajusta al que es dema-

Vegem aquests indicadors en un dels textos
creats pels estudiants (i que copiem de manera
fidel a l’original):

La bolsa y el río
Todo empezó en la iglesia de San Martín un día
como otro cualquiera en el que yo le cambiaba
las blancas, por medias blancas. Ese día el ciego
había ganado mucho dinero y de esa manera yo
también.
Al llegar el atardecer nos dirigimos hacia el
puente romano y por el camino el malvado
ciego me dijo con tono de burla:
—¡Esta noche cenaré muy bien, he ganado
mucho!
Que hijo de puta es este ciego, pensé yo. Porque
sabía que a mí no me daría más que sobras
raquíticas.
Cuando llegamos al puente romano, pasando
por delante del toro, el ciego se tropezó y se le
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Algunes reflexions finals

Per acabar, qualsevol proposta ha de permetre al
docent reflexionar per igual tant sobre les troba-
lles didàctiques com sobre els obstacles, les difi-
cultats o, senzillament, els elements que cal
millorar, cosa que intentarem abordar a conti-
nuació, encara que sigui breument.

L’ús dels recursos que posen al nostre abast
les noves tecnologies fa que els estudiants es mos-
trin més receptius; ara bé, creiem que no es deu
tant a l’ús dels ordinadors a l’aula, com a la pròpia
seqüència didàctica, a la planificació de les activi-
tats al servei de la tasca. L’escriptura d’un nou epi-
sodi es converteix en un desafiament i en un
divertimento al seu abast, ja que tenen prou aju-
des en el procés per dur a terme la tasca encoma-
nada. D’aquesta manera, es converteix en el
veritable motor que els impulsa a llegir l’obra de
manera atenta i conscient. El component lúdic de
la creació literària s’incrementa amb la possibili-
tat de treballar en grup, cooperativament, de par-
lar del que s’ha llegit, de riure junts amb les
propostes que van apareixent per crear els episo-
dis. D’altra banda, la docent deixa de ser només
qui avalua i es converteix en algú a qui es pot
recórrer quan se la necessita, a qui és possible
sol·licitar revisions i consells. En definitiva, part
de l’èxit és degut a l’ús d’una metodologia activa
que permet als nois i noies prendre la paraula i el

nava a les instruccions: tots els llocs citats existien
a la Salamanca del segle XVI: l’església de Sant
Martí, el pont romà, etc., i també és versemblant
per al context de la novel·la el llenguatge utilitzat
(malgrat alguna expressió massa moderna, com
ara els «baches» del camí). Per últim, destaquem
tant la qualitat literària del relat creat per uns alum-
nes que, recordem, són adolescents d’entre catorze i
quinze anys, com la finor del sentit de l’humor
amb el qual han construït el seu escrit.

Alguns dels textos creats pels estudiants
estan plens d’enginy i són brillants;6 uns altres
busquen estratègies, «s’enganxen» a l’original, s’a-
motllen a l’estructura donada i intenten imitar-la
i, encara que no hi aporten solucions creatives,
això els permet dur a terme la tasca amb èxit.
Amb més o menys encert, tots els grups van
aconseguir crear la seva pròpia seqüència i, en
general, es van mostrar molt motivats pel projec-
te i molt satisfets del resultat.7 Creiem que aques-
ta percepció dels alumnes és fruit del fet que, al
llarg de la unitat didàctica, tenen prou ajudes que
els permeten continuar endavant i no encallar-se,
bé a través dels recursos proporcionats per la prò-
pia estratègia didàctica, bé per les ajudes directes
del docent, el paper de supervisor del qual li per-
met ajudar en el moment en què és necessari; li
permet anar fent la revisió durant el procés.
Insistim, per tant, en la importància d’acompan-
yar els nois i les noies en la lectura i l’escriptura;
de no deixar-los sols davant el full en blanc; de
dotar-los d’eines, tant per «pensar» el text com
per realitzar-lo.

Té molta importància d’acompanyar

els nois i les noies en la lectura 

i l’escriptura; de no deixar-los sols

davant el full en blanc

Part de l’èxit és degut a l’ús d’una

metodologia que permet als nois i

noies prendre la paraula i el

protagonisme del seu propi

aprenentatge amb l’ajuda de la

mediació, tant del docent com de la

pròpia intervenció didàctica
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sos blocs d’aula, cosa que permet que els estu-
diants també tinguin models de referència
creats per altres estudiants.

4. Conceptes que utilitzem en el sentit que els
dóna Colomer (2005) i en contraposició a lec-
tura autònoma i lliure. 

5. Disponible a http://lazarilloyelciego.bitacoras.com
[consultat el 29 de juny de 2011].

6. Per la seva qualitat literària, recomanem 
llegir el relat que porta per títol «Las dos
palizas».

7. Com indica Solé (2009), els alumnes motivats
són més bons lectors i aquells que són capaços
de comprendre millor els textos es mostren
més motivats davant la lectura.
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