
 

 

Converses d’Estació  

Museus locals + Viquipèdia = Èxit educatiu 

 

Aquestes són les propostes que varen presentar els participants a les converses dividits 
en diferents grups de treball, l’objectiu dels quals era pensar com podien utilitzar la 
wikipedia amb una vessant educativa i relacionada amb els museus i el patrimoni.  

 

Idees de projectes: 

- Fer articles sobre les peces dels museus per part dels alumnes visitants (i fotos) 

- “Museus de Catalunya a l’abast per a educadors”: wiki divulgatiu per a professorat 
amb informació dels museus; en ser editable es pot anar creant material didàctic 

- Seleccionar algunes  “peces mestres” del museu i demanar a la comunitat viquipedista 
que faci articles afegint informacions des de diferents interpretacions  (antropològica, 
museística…); cal que siguin representatives de tot el que hi ha al museu 

- Posar a la xarxa els objectes de la col�lecció per part dels professionals dels museus 
aprofitant les eines ja existents (publicacions, bases de dades, revista...) 

- Usar els codis QR per fer un catàleg interactiu  

- Donar a conèixer oficis antics i com afectaven a la població, municipi....Incloure 
testimonis (treballadors, per exemple) per aprofitar la memòria oral 

- Projecte sobre personatge (ex: aniversari) per crear articles relacionats: posar imatges 
a la xarxa, biografia, com es tracta el tema a Catalunya, relacions amb altres camps... 

- Veure com entrar a un museu a partir d’un tema engrescador i característic del 
museu, ex:  “El pallasso a la pista”. A partir d’aquí especificar els tipus de personatge i 
escriure articles relacionats 

- Reflexió sobre com atreure alumnes al museu 

- Fer les classes al museu, a partir de les obres, i no a l’aula (on es pot usar la 
Viquipèdia per apropar el tema); posteriorment a classe parlar de l’experiència 
estètica i repàs 

- Buscar fotografies històriques de l’entorn (ex: edifici), alliberar-les i engrescar 
estudiants o gent de la població perquè descobreixin allò (anar personalment, veure  



 

 

 

ús actual i ampliar l’article històric am el procés de transformació del territori) ; a la 
Viquipèdia quedaria una fitxa de l’evolució de l’edifici  

- Alliberar els articles científics i transformar-los en articles 

 

Punts per a la reflexió 

- Punt de vista del visitant és diferent al dels experts o personal del museu: aporta 
mirada fresca i nova sobre col�lecció, pot apropar-te a un altre públic (potser el menys 
engrescat) 

- S’ha d’incentivar la visita al museu: per exemple regalant entrades gratuïtes o visites 
especials 

- Importància de les referències per als articles: a la versió catalana per exemple les 
fonts orals no són vàlides (en canvi a la versió en cebuano sí), cal una publicació 
prèvia  

- S’ha de canviar el llenguatge per fer articles enciclopèdics (respecte el que s’usa als 
catàlegs) 

- Aprofitar el treball de recerca de batxillerat 

- Important plantejar propostes transversals  

- No cal inventar un projecte nou, sinó afegir “una capa Viquipèdia” als ja existents 

- La paraula (títol de secció o article) és l’entrada al tema: cal aclarir conceptes; ex: 
tipus de pallasso 

- Usar referents propers o propis del país 

- Si es vol fer treball col�laboratiu, s’ha de convidar associacions, interessats en el 
tema... Especialment en els temes menys coberts! Aprofitar els “amics de”, les escoles 
especialitzades 

- Problema: costa motivar els alumnes per assistir al museu, cal pensar com fer-ho (no 
usar un llenguatge antic, renovar propostes...) 

- Reflexió sobre les fonts: no és igual de fiable una pàgina web d’experts que la 
Viquipèdia, però cadascuna té la seva funció (ex: la Viquipèdia és més atractiva i 
divulgativa, l’altra serveix per aprofundir) 

- S’ha de tenir en compte l’aspecte de l’emoció com a element clau de la visita o 
experiència real de l’obra; combinar coneixement i vivència (si no, per què cal visitar 
el museu?) 



 

 

- La Viquipèdia pot fer servir de punt intermig per a altres recursos i ajudar a la 
col�laboració entre museus  

- És interessant tenir en compte interessos dels participants (diferents nivells de 
profunditat) 

- Important posar links al museu per generar tràfic 

- Diferència entre divulgació i article científic 

- El museu és en ell mateix una eina didàctica: cal treure-li més rendiment al 
departament didàctic i enviar més informació a les escoles 

- Hi ha tres fases on intervenir: abans de la visita, la visita i el treball posterior 

- La Viquipèdia és part de l’expansió a la xarxa de tot museu, no es pot descuidar el 
web o les xarxes socials per tenir bons articles, és una estratègia global 

- La web democratitza els museus, ja no compta la mida o la seva ubicació per parlar 
d’igual a igual 

 

 

 


