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Pràctica Wiki. 
Tasca: L’alumnat analitzarà i cercarà informació sobre aquest recurs i 

ho publicarà en el seu propi Weblog. 

 

OBJECTIUS: 

- Entendre el concepte de wiki i la seva utilitat a l’aula. 

- Compartir amb la resta del grup la reflexió sobre el contingut de l'assignatura. 

CONTINGUTS: 

- Concepte de wiki. 

- Reflexió sobre el paper d’aquest recurs en l’educació. 

- Wikipèdia i d’altres wikis. 

- Publicació en el weblog propi sobre els resultats obtinguts. 

METODOLOGIA  I RECURSOS: 

- Explicacions a classe. 

- Siti web wikipedia: http://es.wikipedia.org  

FASES DEL TREBALL: 

1. Informar-se de què és una wiki.  
Veure manual del curs (pg. 230). 

 
2. Navegar per una wiki i veure en què consisteix:  
 
- Es navegarà per Wikipèdia que és actualment la major wiki a Internet degut al 

gran nombre d’usuaris que visiten i actualitzen aquesta wiki 

(http://es.wikipedia.org). 

 
 
3. Editar una entrada a Wikipèdia. 
Entra en Wikipèdia.  
En la part inferior de la portada apareix l’enllaç “¿cómo puedo colaborar?” on 
s’expliquen les diverses opcions per a publicar en aquesta encicolèdia virtual- 
De totes elles, triarem la possibilitat d’ampliar la informació d’un article ja 
publicat. Per afer això seguirem les següents fases: 
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- En la part esquerra de la portada de Wikipèdia apareix un cercador on 
escriuràs el tema/concepte del qual vols ampliar informació. Triaràs un 
tema/concepte del manual de l’assignatura. 

- Quan entres a la web del tema/concepte veuràs el contingut ja publicat 
en els respectius apartats. Recopila nova informació per a incloure-la en 
l’apartat que consideres. 

- Quan tingues pensada la informació que vols afegir, hauràs de fer clic en 
“editar” que apareix a l’esquerra del títol de l’apartat corresponent o en 
la part superior del text de l’article en l’etiqueta “editar”. Apareixerà  un 
editor online on escriurem la nova informació. Una vegada hages acabat, 
fes clic en “grabar la página”. 

- Comprovaràs que automàticament queda publicada la teva informació. 
Qualsevol persona que entre a Wikipèdia i consulte el tema/concepte 
que has triat veurà la teva informació afegida. 

 
 
4. Fer una entrada en el teu weblog per a anotar el següent: 

- El títol de l’entrada serà “Wiki”. 
- Definició personal de wiki. 
- Indica quina aportació has fet a Wikipèdia (tema/concepte triat i 

informació que has afegit). 
- Fer una reflexió personal sobre aquest recurs i quines possibilitats pot 

tindre a l’aula. 
 
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

La pràctica s’avaluarà llegint el que cada alumne/s escriga en el seu weblog. Allí 
haurà d’estar la informació descrita en el punt 4 anterior. Es valorarà en la 
mesura en que contemple o no els següents aspectes: 

- L’entrada contindrà almenys tot el sol·licitat en el punt 4 anterior. 
- Correcció en l'expressió i en l’ortografia. 
- Interès dels continguts exposats.  
- Capacitat reflexiva mostrada en la intervenció. 


