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En aquesta comunicació s’exposaran les possibilitats de l’ús de les pàgines Wiki i en
particular de l’ús del servidor “Wikispaces” com a canal de comunicació pública,
interacció social i intercanvi d’informació administrativa, tutorial i didàctica en un Institut
de Secundària.
També s’introduirà a la seva utilització en l’assignatura de Literatura. Veurem com es pot
fer servir com una via alternativa de formació, complementària a la dinàmica de l’aula, amb
la qual els alumnes publiquen les seves pròpies reflexions i comentaris sobre autors o textos
literaris de manera cooperativa, amb la possibilitat que aquests continguts puguin ser
revisats, completats i comentats en el mateix entorn Wiki pels altres alumnes i el professor.

___________________________________________________________
Els espais “Wiki” ofereixen moltes possibilitats en aquells grups de
gent que necessiten intercanviar informació de manera àgil o
generar continguts de manera col·lectiva. És evident, per tant, la
seva utilitat en els centres educatius, tant en el seu aspecte
d’intercanvi d’informació com en l’aspecte de formació en
procediments de treball cooperatiu i dinamització de continguts
didàctics.
En aquesta comunicació es pretén informar sobre els aspectes
pràctics i teòrics de l’ús d’aquests espais a partir de l’experiència
concreta de l’autor, per una banda, en la coordinació de l’espai
wiki del l’IES Benaprès de Sitges
(http://iessitges.wikispaces.com/) i, per una altra banda, com a
professor de llengua i literatura catalanes, en la creació i
dinamització d’espais wiki de literatura generats pels alumnes de
Batxillerat de manera cooperativa
(http://bogeria.wikispaces.com/)
(http://papasseit.wikispaces.com/).

 Introducció a la creació i edició d’espais wiki a
“Wikispaces”
Explicarem els tipus d’espais que es poden crear, la manera de
gestionar les autoritzacions als membres i farem una revisió
general de les eines d’edició més bàsiques i les més avançades.

 Exemples d’utilització en un espai de centre i/o
de departament.
Navegarem per l’espai abans esmentat
(http://iessitges.wikispaces.com/) per tal de veure i comentar
les seves possibilitats en un centre educatiu com a eina
d’interacció i traspàs d’informació i material didàctic entre
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membres de la junta directiva, secretaria, professors, pares, AMPA
i alumnes. Revisarem en aquest apartat la possibilitat d’integració
d’aquest espai amb altres utilitats pròpies de la web.2.0:
Documents, fulls de càlcul i Calendaris coeditables de Google,
àlbums de Picasa, projeccions de slide.com, vídeos de Youtube, etc

 Exemples d’espais editats cooperativament per
alumnes en la classe de literatura.
Veurem un parell d’exemples d’espais fets per alumnes dedicats
respectivament a l’obra La Bogeria i a l’Irradiador del port i les
gavines, dues obres prescriptives de l’assignatura de Literatura
catalana. Comentarem l’ús integrat d’imatge, so i text i les seves
aplicacions a la interpretació i comentari de textos. Reflexionarem
sobre el que pot aportar aquest instrument al procés
d’aprenentatge dins d’una classe de secundària, així com sobre les
dificultats i inconvenients que se’ns poden presentar.

 Reflexions entorn a les possibilitats d’aquests
tipus d’espai a l’ensenyament.
Per acabar, plantejarem les conclusions que hem extret de la
nostra experiència sobre l’ús d’aquests espais, incidint,
bàsicament, en les diferències entre les pàgines “clàssiques” més
estàtiques i controlades per un administrador i els espais “wiki”
més dinàmics i descentralitzats.
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