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PRESENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A LA FORMACIÓ DOCENT 

Tota la suma del 
coneixement humà, 
lliure i disponible 
en català. 

 



Open Access i Viquipèdia 
LLICÈNCIES 

Com més propera al 
domini públic 

Major retorn de la 
transferència del 
coneixement 



Open Access i Viquipèdia: 
LA VISIÓ ACADÈMICA 
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Open Access i Viquipèdia: 
LA VISIÓ ACADÈMICA 



Percepció de correlació: 
ESTÀNDARD D’OR 

Percepció de plagiarisme:  
CULPABLE PER DEFECTE 

Conceptualització de  
la reticència 



Major obertura del coneixement 

Posicionament OA vs  
paywall a la Viquipèdia 

Millor distribució i abast al 
públic generalista 



Conclusions acadèmiques sobre la Viquipèdia 
com a promotor de nova recerca 

La Viquipèdia no és només un reflex 
de l’estat acadèmic d’un àmbit, sinó 
que n’és un agent transformador. 



Conclusions acadèmiques sobre la Viquipèdia 
com a promotor de nova recerca 

La disseminació 
acadèmica pública a la 
Viquipèdia té un cost-
efecte superior als 
canals convencionals. 



Context valoratiu en relació a la cobertura per àmbits 

Valoració positiva en l’ús NO 
professional 



Conclusions acadèmiques sobre l’impacte del 
coneixement obert i l’ús educatiu en la Viquipèdia 

Argumentari 
acadèmicament i 
favorable i amb 
experiències d’èxit 



Conclusions acadèmiques sobre la percepció i ús dels 
estudiants sobre la Viquipèdia com a eina de treball 

Opinió positiva com a eina 
complementària i de millora 
constant 



Conclusions acadèmiques sobre la percepció i ús dels 
estudiants sobre la Viquipèdia com a eina de treball 

Valoració lligada a la disciplina acadèmica i a la 
pròpia conducta i rendiment acadèmic de 
l’estudiant: més edicions, millor valoració. (?) 



 Pautes de recomanació professional  

q  En la gestió de 
viquiprojectes 
docents universitaris 

q  En la transmissió de 
la recerca i projectes 
d’investigació 

q  Especial atenció al 
conflicte d’interessos 



Open Access i Viquipèdia: 
BIBLIOGRAFIA q  Sistema de gestió de 

referències de codi 
lliure 

q  Combinat amb les 
referències de la 
Viquipèdia 

q  BibTeX, BibLateX, 
RefWorks, MODS, 
COinS, Citation Style 
Language/JSON, 
refer/BibIX, RIS, TEI, 
RDF, Evernote, 
EndNote 



q  L’espai de discurs i coordinació dels projectes 
educatius #eduwiki 



El programa #eduwiki en cada sector docent 
BENEFICIS ACADÈMICS 

     ESTUDIANTS 
q  Preparació per a la divulgació 
q  Competències digitals i de redacció 
q  Epistemiologia de l’esperit crític 
q  Entorn col·laboratiu digital 
q  Aprenentatge propi i retorn real  

PROFESSORAT 
Innovació del segle XXI 

Dinàmica autodidacta i autocreativa 
Multiavaluació transparent  

q  . 
q  . 
q  . 



     INSTITUCIÓ ACADÈMICA 
q Multiculturalitat  
q Normalització lingüística 
q Diàleg i participació social-acadèmica 
q  Transferència de coneixement 
q  Reutilització constant bottom-up i top-

down del contingut 
q  Prestigi, proximitat i impacte 

El programa #eduwiki en cada sector docent 
BENEFICIS ACADÈMICS 



181 projectes 
18 UNIVERSITATS 

+20 ESCOLES I INSTITUTS 

3 ESTATS DELS PAÏSOS CATALANS 

 

 
Universitat d’Andorra · Universitat de Perpinyà Via Domícia · 
Universitat de Lleida · Universitat de Girona · Universitat de 

Vic · Universitat de Barcelona · Universitat Autònoma de 
Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Universitat 

Internacional de Catalunya · Universitat Pompeu Fabra · 
Universitat Rovira i Virgili · Universitat Oberta de Catalunya · 

ESADE · Universitat de les Illes Balears · Universitat de 
València · Universitat Jaume I · Universitat Politècnica de 

València · Universitat de València 



q  Increment de projectes a la Viquipèdia en català des de la fundació 
d’Amical Wikimedia i la creació del seu programa #eduwiki 

D’ençà de 2009, més 
projectes i estabilització 
a les institucions 

Pendent d’impacte 
COVID-2019 i 
decreixement de 
voluntariat 
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Estudiants 

Voluntaris 

Docents Institució 

Simple, públic i sense  
cost: EFECTIVITAT. 

q  Infraestructura mínima: 
on-wiki i cost € ínfim 

q  Acompanyament per 
voluntaris 

q  Formació docent i 
seguiment dual 

q  Supervisió mútua i cura 
del projecte 

The Amical-way 

Autosostenibilitat: 
gestió íntegra del docent 



q  El best-seller dels projectes #eduwiki en català és el Viquiprojecte de 
Bioquímica de la Universitat de Barcelona, entre 2009 i 2019. 

10 anys acadèmics · 2.350 alumnes · 750 articles  



q  Plataforma centralitzada 
d’edició, publicació, coordinació, 
revisió i avisos 

q  Enllaç virtual amb voluntaris i 
eixos de contingut 

q  Avaluació i seguiment de 
l’alumnat en temps real 

q  Transparència en la relació 
acadèmica 

Moodle, Google Docs o Campus 
Virtual ja no són necessaris 



q  Càrrega i documentació de 
fitxers fotogràfics i multimèdia 

q  Transcripció i anàlisi de textos 
antics 

q  Terminologia, LSC i fonologia 
q  Bases de dades gamificades 
q  Cultura popular i tradició oral 
q  Notícies col·laboratives 
q  Manuals i auto-llibres  
q  Revisions de traduccions i 

d’articles de qualitat 

Entorns col·laboratius adaptats a 
d’altres objectius acadèmics  

Wikimedia 
Commons 

Wikidata 

Viquitexts 

Viquillibres Viquidites 

Viccionari 

Viquinotícies 



Prèvia: 
CONTACTE 

q  Fora de les sessions podeu fer-nos arribar els vostres dubtes a través del servei 
personalitzat: Pregunt@ https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php del 
Servei de Biblioteques UAB 

q  A través de la pròpia Viquipèdia, a les pàgines de discussió: 
    Usuari Discussió:Xavier Dengra o Usuari Discussió:Vallue 
q  Per mitjà del correu electrònic: 
     Xavier.dengra@wikimedia.cat i Vicenc.Allue@wikimedia.cat 
q  Més informació addicional de contacte a: 
     https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:UAB/Contacte 
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