WIKI-CERCA
El joc de recerca dins la Viquipèdia

Què és?
És un joc de recerca en el qual
quantes

preguntes

els participants han de resoldre unes

navegant

per

la

Viquipèdia

(http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada) fins a trobar la resposta a una wikipregunta final. En certa manera és semblant a una cacera del tresor però
les respostes a les preguntes que van sorgint no estan relacionades, així,
els participants no poden resoldre la wiki-pregunta final quan la veuen ja
que no té relació amb la pregunta inicial. La Wiki-cerca es basa en
enllaços de la Viquipèdia i es resol només dins d’aquesta enciclopèdia lliure;
cada resposta es troba dins de la pàgina on et porta l’enllaç anterior.

Estructura d’una Wiki-cerca:
•

Títol: el nom inicial que els participants han de cercar a la Viquipèdia;
pot ser el nom d’un personatge, un país, un riu, un poble,... .

•

Fotografia:

per

fer-ho

més

atractiu

hi

inclourem

una

imatge

relacionada amb el títol.
•

Preguntes: seran entre cinc i vuit però no hi ha un número fix, depèn
de la persona que creï la Wiki-cerca.

•

Wiki-pregunta-final: és la pregunta final que han de resoldre. No
pot ser ambigua i ni tampoc variable amb el temps. Per exemple: no
preguntarem quin alcalde hi ha a una determinada ciutat ja que pot
variar si el joc es fa al cap d’un temps.

•

Full de respostes: és un arxiu adjunt que no es donarà als alumnes i
on hi ha el nom de la Wiki-cerca, el de la wiki-pregunta final i la
resposta.

Com s’hi juga?
Preferentment en grups petits o parelles caldrà resoldre unes preguntes en
un full prèviament imprès o a la pantalla en un arxiu de text. Aquestes
preguntes aniran portant a altres preguntes una vegada estiguin ben
resoltes i finalment caldrà contestar una wiki-pregunta final. Es poden
fer petites competicions a nivell d’aula per fer-ho més motivant o
simplement fer-ho sense un temps establert.
La senzillesa del concepte fa que els mateixos alumnes siguin capaços de
crear una Wiki-cerca perquè sigui resolta pels companys o ser penjada a
la xarxa.

A qui va adreçat el joc?
Aprendre a cercar informació per Internet és una tasca que els alumnes
han de començar a fer des de ben petits, d’aquesta manera aquestes
activitats es poden començar a fer a cicle inicial de primària i continuar fins
a ESO.

Quins objectius té?
•

Conèixer l’enciclopèdia lliure Viquipèdia i les seves possibilitats.

•

Buscar l’eficiència en les recerques per Internet mitjançant els
enllaços.

•

Treballar la lectura a partir d’unes preguntes.

•

Aprendre a crear noves activitats de Wiki-cerca i compartir-les amb
els companys i/o a la xarxa. (A partir de cicle mitjà)

•

Difusió de l’enciclopèdia lliure Viquipèdia.

•

A llarg termini seria bo aconseguir que els alumnes es convertissin en
collaboradors de l’enciclopèdia lliure Viquipèdia.
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