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Analitzar l’ús docent en l’ensenyament universitari dels 
continguts oberts a Internet i explorar i proposar noves 
formes d’utilització d’aquests recursos en els processos 
d’aprenentatge, en base a les experiències recents en 
l’àmbit internacional. En concret, el projecte analitza els 
usos docents d’un dels repositoris oberts de coneixement 
més importants en l’actualitat, Wikipedia. 
 

Objectiu principal:  



1. Analitzar empíricament les actituds, percepcions i 
pràctiques del professorat universitari respecte 
Wikipedia i, en general, respecte els recursos oberts 
disponibles a Internet. 
 
 

Objectius específics: 

2. Dur a terme una anàlisi sistemàtica i amb paràmetres 
estàndard de les experiències docents universitàries 
que s’han dut a terme, a nivell internacional, on 
Wikipedia hagi estat utilitzada, d’una o altra forma, 
com a recurs educatiu. 
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Equip investigador: 



1. Revisió de la literatura existent sobre els temes vinculats al projecte. 
 
 
 

Metodologia: 

2. Una primera fase exploratòria d’entrevistes presencials semi-
estructurades a una petita mostra del professorat universitari de la 
UOC. 
 
 
 

3. Una enquesta en línia a tot el professorat de la UOC. Distribució de 
l’enquesta a altres universitats catalanes. 

4. Paral·lelament, es durà a terme un estudi documental sistemàtic de 
les experiències docents universitàries amb Wikipedia, a nivell 
internacional, per mitjà d’un model d’anàlisi amb paràmetres 
estàndard. 



1. Obtenir una imatge ajustada de la percepció, actitud i usos de la Wikipedia 
per part del professorat universitari – quelcom inexistent, fins ara, en el 
panorama internacional de la literatura especialitzada – i identificar els 
factors que més influeixen en aquestes percepcions i pràctiques. 
 
 
 

Resultats esperats dels projecte: 

2. Dissenyar un catàleg de pràctiques educatives – juntament amb petites 
guies d’aprenentatge- que impliquin alguna forma d’ús de la Wikipedia i que 
permetin al professorat i als responsables pedagògics del centres 
universitaris adaptar-les a les seves necessitats docents i les seves 
orientacions pedagògiques. 
 
 
 

3. Elaborar un document de recomanacions que pugui ajudar qualsevol 
docent universitari a dissenyar, planificar i dur a terme noves pràctiques 
docents utilitzant recursos oberts a la xarxa, de forma innovadora i al marge 
de les descrites al catàleg. 

4. Traslladar la informació relativa a les experiències docents a un repositori 
web obert. 



• Participació en conferències científiques, trobades internacionals, 
jornades, etc. 
 
 
 

Projecció social dels resultats del projecte: 

• Presentació d’articles a revistes científiques. 
 
 
 

• Difusió de continguts relacionats amb el projecte a través d’un bloc. 

• Accions de difusió en forma de notícies, documents de presentació 
de resultats o enllaços a l’informe definitiu del projecte (a través 
dels canals de difusió de les institucions vinculades al món de la 
universitat i dels Open Educational Resources, OER). 



Tasca / Mes 1/3 4/6 7/9 10/12 13/15 16/18 19/21 22/24 

Recopilació i anàlisi de la literatura rellevant 

Entrevistes presencials 

Disseny de l’espai web del projecte 

Anàlisi entrevistes i elaboració del qüestionari 

Enviament de l’enquesta a la UOC 

Enviament de l’enquesta a altres universitats 

Tractament i anàlisi de les dades 

Documentació d’experiències docents 

Anàlisi d’experiències i elaboració catàleg 

Disseny i creació del repositori obert 

Elaboració informe final 

Activitats de difusió 

Pla de treball: 



• Blog del projecte: http://oer.uoc.edu/wiki4HE/author/wiki4he/ 
 
 
 

Contacte 

• Email: wiki4he[at]uoc[dot]edu. 
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