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Anàlisi de la panoràmica actual

� Societat del Coneixement 
(Castells, 2002)

Era digital / natius digitals � Era digital / natius digitals 
(Prensky, 2001)

Procés 
d’ensenyament i aprenentatge



La Web 2.0

� Permet no només accedir a la informació 
sinó també, contribuir a crear-la i/o 
modificar-la.modificar-la.

� Blogs, Wikis, Xarxes socials,…



Definició de Wiki

� Una Wiki és una eina de la Web 2.0 que 
ofereix un espai col·laboratiu i permet la 
construcció conjunta del coneixement de construcció conjunta del coneixement de 
manera asincrònica. 

� Un exemple: Wikipedia



Característiques de la Wiki

� Permet la creació i/o modificació lliure i 
ràpida del contingut i, per tant, l’evolució 
del coneixement.

� Facilitat d’ús considerable.

� Sistema d’expressió obert i no massa 
formal.



Una experiència de Wiki a l’aula

1.- Treball de conversa en petit grup, a 
partir d’expressions extretes del 
programa “Thinking Together” (Dawes, 
Mercer, Wegerif, 2000).Mercer, Wegerif, 2000).

2.- Redacció, per parelles, d’un text 
argumentatiu o explicatiu.

3.- Ús de la Wiki com a eina per facilitar la 
creació d’un text conjunt.



1. Expressions per fomentar la conversa



2. Redacció d’un text

És possible 
instal·lar una 
colònia humana a 
Mart? Mart? 
Quins 
inconvenients 
caldria superar? 
Com es podria 
fer?



3. Ús de la Wiki

� Lectura dels textos dels companys/es 
(propostes).

� Negociació a partir les propostes inicials.

� Redacció conjunta del text final.



Dimensió pedagògica de la Wiki (I)

� Focus d’interès centrat en el COM 
s’aprèn enlloc del QUÈ.

� Aprenentatge autorregulat i centrat en � Aprenentatge autorregulat i centrat en 
l’activitat de l’alumne.

� Jerarquia horitzontal: tots els alumnes 
poden contribuir a la creació de 
continguts.



Dimensió pedagògica de la Wiki (II)

� Foment d’estratègies que impulsen la 
col·laboració.

Ús del diàleg (diferit) com a eina que � Ús del diàleg (diferit) com a eina que 
promou l’aprenentatge. 

� Desenvolupament de les competències 
digitals que requereix la Societat actual.



La Wiki i l’escriptura

L’escriptura es concep com una activitat real
i eminentment social i autèntica.

� Audiència real.� Audiència real.
� Feedback per part dels companys/es i/o el 

mestre.
� Desenvolupament d’habilitats de col·laboració.
� No hi ha límits d’espai ni de temps.



Conclusions

� Motivació alta per part de l’alumnat.

� Desenvolupament d’estratègies 
col·laboratives i argumentatives. col·laboratives i argumentatives. 

� Text final més ric pel que fa a quantitat i 
qualitat de les idees aportades i a la 
organització del text.
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