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Idees bàsiques
Què és i com funciona la Viquipèdia



Què és la Viquipèdia?

● És una enciclopèdia
● Cerca el punt de vista neutral
● És de contingut lliure
● Segueix unes normes d’etiqueta
● No té normes inamovibles

font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Els_cinc_pilars
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Com funciona la Viquipèdia?

● Els editors som voluntaris.
● Permet la traçabilitat de la informació afegida.
● Hi ha sistemes distribuïts de revisió de continguts.
● Tots els articles són sempre millorables.
● Cada versió lingüística és independent i sobirana.
● Només funciona a la pràctica.



#eduwiki
Viquipèdia com a recurs docent



#eduwiki
Volem que els estudiants potenciïn i 
comparteixin el seu coneixement tot 
editant articles de la Viquipèdia en el 
marc d'un projecte educatiu, ensenyant 
al món allò que estan aprenent.



#eduwiki
Editant la Viquipèdia es millora 
l’aprenentatge significatiu, es 
col·labora en una obra molt consultada, 
consultant i referenciant diverses fonts 
i entenent que el coneixement no és 
monolític ni únic.



Beneficis per alumnat (1/3)

● Motivació: pot compartir el que s'ha après a l'assignatura en el 5è lloc web 
més visitat del món. La seva feina no es queda a un calaix, no la mira només 
el professor: serveix per a tothom.

● Aprenentatge significatiu: El redactat del text ha de ser propi. La 
Viquipèdia no permet copiar literalment d'altres fonts. Per tant es produeix un 
autèntic aprenentatge, lluny del memorisme que s'oblida en acabar un 
examen. Els hipervincles ajuden a connectar conceptes i s'entén el sentit d'allò 
que s'aporta, ja que pot ser consultat per altres persones.



Beneficis per alumnat (2/3)

● Competència digital: s'aprèn a usar una eina digital potent, així com 
conceptes relacionats (llicències obertes, drets d'autor, validació entre iguals, 
historial de canvis, consulta de fonts diverses i gestió de la informació...)

● Millora de la capacitat comunicativa: tots els futurs graduats han 
de poder expressar-se correctament, distingint entre objectivitat i opinió, 
divulgant de forma entenedora les idees bàsiques del seu camp d'expertesa.



Beneficis per alumnat (3/3)

● Treball col·laboratiu: els articles no són d'una sola persona. S'aprèn a 
acceptar normes alienes, a consensuar polítiques, a dialogar. És un 
aprenentatge del procés de revisió per parells de les revistes especialitzades.

● Reflexió epistemològica: el coneixement no és monolític ni únic, varia 
segons la font, no es pot sostenir que hi hagi una sola veritat. Els alumnes 
augmenten el seu esperit crític en qüestionar-se la validesa d'allò escrit 
mentre valoren el propi saber.



#Bibliowikis
El paper de les biblioteques



#Bibliowikis (1/2)

● Han de conèixer l’eina que es fa servir per accedir a la 
informació

● Fan de triangle entre professorat i alumnat
● Selecció de bibliografia de qualitat 
● Formació en accés a revistes digitals i murs de pagament



#Bibliowikis (2/2)

● Viquimaratons o sessions de treball
● Sessions de formació wiki
● Posicionament coneixement generat al centre (papers)
● Divulgació de continguts patrimonials
● Altmetrics
● Wikidata: nova relació amb autoritats i ontologies

font: https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Case_studies/Catalonia%27s_Network_of_Public_Libraries
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UAB i Viquipèdia
Què s’està fent ja?



Viquiprojectes docents

Font:https://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Viquiprojectes_docents_a_la_UAB
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Viquiprojecte UAB

Font:https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:UAB
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