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Desenvolupament de projectes educatius  
amb la Viquipèdia 

DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS CON LA VIQUIPÈDIA 

 
PDI | Formació En línia síncrona | Valencià | 9 hores | Edició I 

PDI | Formación En línea síncrona | Valenciano | 9 horas | Edición I 

 

PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA – Planificación de la acción formativa 

Sessió 
Sesión 

Data 
Fecha 

Horari 
Horario 

Lloc 
Lugar 

1 19/04/2021 11:00 – 14:00 En línia síncrona 
2 21/04/2021 11:00 – 14:00 En línia síncrona 
2 23/04/2021 11:00 – 14:00 En línia síncrona 

 

PROFESSORAT DE L’ACCIÓ FORMATIVA – Profesorado de la acción formativa 

Francesc Josep Fort i Silvestre 

Editor de Viquipèdia des del 2008. Primer Viquipedista Resident de la Comunitat 
Valenciana (2016). Equip de l’estratègia comunitària Wikimedia 2030 des del 2019. 

 

OBJECTIUS FORMATIUS I CONTINGUTS  – Objetivos formatives y contenidos 

• Explicar les filosofies darrere del Coneixement Lliure, on s’hi inclouen les llicències 
lliures com Creative Commons, tant per a obres artístiques (fotografia, so, vídeo) 
com per a text. També es recolliran els diferents marcs legals que li donen 
cobertura. 

• Implementar de projectes educatius comptant amb la Viquipèdia com a recurs 
docent 

• Relacionar aquests recursos amb campanyes globals, com les de monuments, o la 
de Memòria Històrica i Drets Humans. 

• A través de la Viquipèdia els docents sabran com utilitzar una eina basada en 
llenguatge wiki per a crear els seus projecte 
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COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPARAN – Competencias que se desarrollarán 

Al finalitzar la sessió: 
 

• Tindran coneixements sobre els tipus de llicències i contingut de caràcter lliure en 
l’entorn digital. 

• Coneixeran millor com fer ús de les plataformes Wikimedia per a la docència 
• Milloraran les seues habilitats de selecció, ordenació i presentació d’informació.  
• Aprendran sobre els elements essencials que conformen una eina basada en wiki 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ –  Criterios de evaluación 

• Normativa del SFPIE disponible en la seua página web i s’avaluaran les habilitats 
en base a la capacitat del professorat-alumnat a l’hora de fer servir les ferramentes 
digitals. 
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