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WIKI



WIKI 

 
Un wiki permet crear documents col·lectivament per mitjà d'un navegador web, usant un 
llenguatge d'etiquetes senzill. El wiki de Moodle capacita els participants per treballar plegats 
en pàgines web, afegir-hi contingut, ampliar-lo i modificar-lo. Les versions anteriors no se 
suprimeixen mai i es poden recuperar. 
 
 

Creació d'un WIKI 
 
Primer de tot, hem d’activar el mode edició i, després, a la llista desplegable Afegeix una 
activitat, del bloc temàtic que ens interessi, hem de seleccionar Wiki. 
 

 

 
Figura 1. Afegeix una activitat wiki. 

 
 

Configuració del WIKI 
 
Automàticament, passam a la pàgina per configurar el nou wiki. A continuació, explicarem els 
diferents paràmetres que controlen el funcionament de cada wiki. 
 
 

 
 



 

 
Figura 2. Configuració d'un wiki 

 

 

Paràmetres generals 
—Nom. El nom del wiki és el text que es mostrarà a la pàgina principal de l’assignatura. S’hi 
poden incloure etiquetes HTML per obtenir efectes del text (per exemple: <B>negreta</B>, 
<I>cursiva</I>, etc.). També s'utilitza aquest text com a nom de l'arxiu de la pàgina inicial del 
wiki. 

—Resum. Permet incloure-hi un text descriptiu de la temàtica general del wiki, així com els 
seus objectius, les instruccions didàctiques bàsiques o els objectius que s’esperen obtenir. Amb 
l’editor d’HTML podem posar efectes al text, inserir-hi imatges, etc. 



 

—Tipus. Estableix l'àmbit del wiki, qui pot escriure i editar canvis. Hi ha tres tipus de wiki: 
estudiant, grup i professor. A banda, com qualsevol activitat, el wiki té els modes de grup: 
Sense grups, Grups separats i Grups visibles. Això es combina de la manera següent: 
 

 Sense grups Grups separats Grups visibles 

Professor 

Només hi ha un wiki i 
només el professor pot 
editar-lo. Els estudiants 
poden veure'n els 
continguts. 

Hi ha un wiki per a cada 
grup i només el professor 
pot editar-lo. Cada 
estudiant només veu el 
wiki del seu grup. 

Hi ha un wiki per a cada 
grup i només el 
professor pot editar-lo. 
Els estudiants poden 
veure els wikis de tots 
els grups. 

Grups 

Només hi ha un wiki. El 
professor i els estudiants 
poden veure i editar 
aquest wiki. 

Hi ha un wiki per grup. Els 
estudiants només poden 
veure i editar el wiki del 
seu grup. 

Hi ha un wiki per grup. 
Els estudiants només 
poden modificar el wiki 
del seu grup. Poden 
veure els wikis de tots 
els grups. 

Estudiant 

Cada estudiant té el seu 
wiki i només ell i el 
professor poden veure'l i 
editar-lo. 

Cada estudiant té el seu 
wiki i només ell i el 
professor poden editar-lo. 
Els estudiants poden veure 
els wikis dels altres 
estudiants del seu grup. 

Cada estudiant té el seu 
wiki i només ell i el 
professor poden editar-
lo. Els estudiants poden 
veure els wikis de tots 
els altres estudiants del 
curs. 

 
Taula 1. Tipus de wiki i mode de grup. 

 
 

Amb les possibilitats anteriors i la possibilitat d'ajuntar arxius binaris, podem 
convertir un wiki en un autèntic dipòsit de fitxers a disposició dels alumnes (ells no 
tenen accés al gestor de fitxers de Moodle). 
 
Però a diferència d'un diari, un wiki no és avaluable, i no disposa d'un mecanisme 
automàtic per a indicar que s'han modificat les pàgines. 

 
—Inclou el nom del wiki a cada pàgina. Aquí s'indica si s'ha d'imprimir el títol de cada pàgina 
com a primera línia de cada pàgina. Permet automatitzar la retolació de la pàgina, però 
requereix que els noms de les pàgines siguin frases completes amb significat (no convé posar, 
per exemple, el nom page01, page02, etc.). 
—Mode HTML. Determina el mode en què es tracta el text entrat en el wiki. Per això, especifica 
també quin tipus de sintaxi es podrà utilitzar per a escriure en el wiki. Hi ha tres opcions 
possibles: 

o Sense HTML. Tota la formatació es fa per mitjà d'etiquetes wiki; és convenient 
si els usuaris dominen la sintaxi wiki. 

o HTML segur. S'utilitzen etiquetes HTML per a indicar formats i estructura. Però 
només un subconjunt segur d'etiquetes (les no enteses senzillament no es 
mostren). Les etiquetes s'han d'escriure explícitament, l'editor HTML no està 
disponible. És convenient només si els usuaris dominen les etiquetes HTML. 

o HTML. En aquest mode s'utilitza l'editor HTML per a introduir el text. No 
obstant això, també s'accepten codis de sintaxi wiki per a especificar enllaços 
([claudàtors] i CamelCase). Habitualment, aquest serà el mode més 
convenient. L'editor HTML és també molt segur, no acceptarà codis script 
executables. És convenient usar aquest mode quan els usuaris no coneixen la 
sintaxi wiki ni les etiquetes d'HTML. 

—Permet fitxers binaris. Si permeteu continguts binaris (per exemple, imatges), teniu dues 
possibilitats: 



 

o Podeu penjar i usar les imatges en les pàgines del wiki. Quan editeu una 
pàgina tindreu un formulari per penjar imatges. Després de penjar una imatge 
es visualitzarà un codi que podreu incrustar en les vostres pàgines entre 
claudàtors. Per exemple: [internal://foto1.gif]. 

o Podeu adjuntar fitxers a una pàgina wiki per mitjà de l'acció Adjunts. 
—Opcions dels enllaços automàtics. En certes situacions, potser no voldreu que es creïn 
automàticament enllaços basats en CamelCase. Si és així, verifiqueu aquest quadre per 
inhabilitar els enllaços CamelCase. 
 

CamelCase:  
El CamelCase és una característica wiki estàndard, s'utilitza per crear pàgines 
noves al wiki i, per tant, inhabilitar-la pot fer que un wiki importat no funcioni 
correctament. Utilitzeu aquesta opció només si esteu absolutament segur que no 
voleu enllaços CamelCase. 
 
El CamelCase (lletres camell) descriu l'aparença de les ParaulesWiki: paraules 
juntes, sense espais, separades per les inicials en majúscules. La combinació de 
majúscules i minúscules sembla els geps d'un camell. 
 
Els enllaços automàtics no sempre són desitjables. Hi ha text que s'escriu en 
CamelCase, per exemple, el nom d'un fitxer podria ser ElMeuFitxer.jpg. 

 
—Opcions d'administració per als estudiants. Permet atorgar una sèrie de privilegis 
d'administració reservats normalment al professorat. Si s'activen, aquestes opcions només 
tenen efecte en els wikis que puguin ser editats pels participants. Si es desactiven, no 
apareixeran al menú d'administració. Els detalls es veuran en la part d'administració del wiki. 
Les opcions són: 

o Permet definir els indicadors de pàgina.  
o Permet arrencar pàgines.  
o Permet suprimir pàgines.  
o Permet desfer canvis en massa. 

 
Opcional. 
—Nom de la pàgina. Aquí es pot definir un nom per a la pàgina wiki diferent del nom que hem 
posat a Paràmetres generals. Si deixeu aquest camp en blanc, el nom de la pàgina inicial serà 
el nom del wiki. 
—Tria una pàgina inicial. Podem importar el contingut de la primera pàgina del wiki. En aquest 
cas el nom del wiki serà el nom del fitxer HTML que serà la pàgina inicial del wiki. 
 

Creació de la pàgina inicial:  
Si voleu posar-hi un contingut inicial, creeu-lo en fitxers de text i pengeu-lo en un 
directori de l'àrea de fitxers del curs. Després seleccioneu un dels fitxers com a 
pàgina inicial. Totes les pàgines d'aquest directori es convertiran en el contingut de 
cada nova estructura wiki que es creï en aquest wiki i la pàgina seleccionada serà 
la pàgina inicial. 

 
 
Paràmetres comuns de mòduls 
Aquests paràmetres són comuns a totes les activitats i a tots els recursos de Moodle. 
—Mode de grup. Aquest paràmetre s'ha de configurar conjuntament amb el paràmetre Tipus 
(vegeu taula 1). 
—Visible. Amb les opcions Mostrar o Ocultar, segons el que ens interessi, permetem que els 
alumnes vegin el wiki o no. 
—Número ID. Es pot deixar en blanc, ja que és un paràmetre que es relaciona amb les 
qualificacions i el wiki no es pot incloure en els càlculs de les qualificacions finals. 
 
 
 



 

Veure un WIKI 
 

 
Figura 3. Edició d'un wiki. 

 
 

Edició d'una pàgina amb sintaxi wiki 
Editar un wiki de Moodle és senzill. S'ha de fer clic a l'enllaç Edita de la part superior de la 
pàgina wiki. Es mostra l'espai per editar el text. Una vegada que s'han fet les modificacions es 
desa la pàgina (es pot previsualitzar la pàgina abans de desar-la). 
 

Paràgrafs 
—Els paràgrafs se separen per mitjà de línies en blanc. 
—Tres signes de percentatge %%% forcen un salt de línia. 
—Posant espais o tabuladors al començament d'una línia, es posarà sagnia. 

Encapçalaments 
—Un signe d'admiració ! al començament de la línia crea un encapçalament de mida 
petita. 
—!! més grossa. 
—!!! la mida més grossa. 

Estils 
—Per emfasitzar el text, es posa entre cometes simples (generalment es visualitza en 
cursiva). 
—La negreta s'aconsegueix amb dos guions baixos __ (o amb dos asteriscos **). 
—Per fer el text gros s'ha de posar entre caràcters ##. 
—Per fer el text petit s'ha de posar entre "µµ". 
—Una font tipus màquina d'escriure s'obté posant el text entre dos signes d'igual ==. 

Llistes 
—S'ha de començar cada línia amb un asterisc * per crear una llista. 
—Per a llistes numerades s'ha de posar el símbol #. 
—Es poden crear subllistes. 
—Els elements de la subllista han de començar amb la mateixa combinació 
d'asteriscos i #. 

Hiperenllaços 
—Es pot escriure una ParaulaWiki dins del text per crear un nou hiperenllaç. 
—Es poden escriure unes [paraules entre claudàtors] per crear un hiperenllaç. 
—Qualsevol adreça web vàlida (que comenci amb http:/) com ara <http://www.uib.es/> 
es convertirà automàticament en un enllaç 
—Es pot posar una adreça web o una ParaulaWiki entre claudàtors i s'hi pot assignar 
un títol entre cometes o amb el caràcter | 

—[pàgina web de la Universitat de les Illes Balears | http://www.uib.es/] 
—[ParaulaWiki "títol"] o ["títol" ParaulaWiki] 

—si no voleu que una ParaulaWiki o una adreça web http:// (o [quelcom] que vagi entre 
claudàtors) es converteixi en un enllaç, poseu-hi davant un signe d'admiració o una 
titlla: 

—!NoEnllaç, ~NoEnllaç 
—![no enllaç], !http://nolink.org/ 



 

Taules amb | 
Simplement, tancant el text separat pel caràcter ' | ' per a construir una taula. Cal tenir 
en compte que, normalment, els navegadors passen per alt les cel·les buides. És 
recomanable deixar sempre una línia buida abans i després de la taula, de manera que 
hi hagi una separació entre aquesta i la resta del text del paràgraf (depèn de quina 
versió del wiki utilitzeu funcionarà o no). 

 
poseu el text  entre guions  verticals  
per construir  una estructura de taula  

els navegadors 
generalment  

 
ignoren les cel·les  que falten  

 

Imatges 
—Per incloure una imatge dins d'una pàgina, es pot posar la seva adreça web entre 
claudàtors: [ http://www.example.com/pics/image.png ] 
—Alternativament es pot fer servir la funció de penjar imatges. Després de penjar una 
imatge es visualitzarà un codi que podreu incrustar en les vostres pàgines entre 
claudàtors. Per exemple: [internal://foto1.gif]. 

 

Afegir una pàgina WIKI 
Hi ha diferents maneres d'afegir una nova pàgina wiki. Primer es crea un enllaç a la pàgina que 
no existeix, llavors el wiki crearà una pàgina en blanc que es podrà editar. 
 

 Des d'una pàgina wiki 
Una pàgina nova es crea donant-li nom dins del text d'una altra pàgina que ja existeix. 
El nom d'una pàgina wiki fa servir l'anomenat CamelCase o es posa entre claudàtors [ ]. 
—Tipus CamelCase: PàginaWiki. 
—Entre claudàtors: [Pàgina Wiki]. 
El text que hagi rebut un nom de pàgina wiki durà un interrogant '?' darrere. Fent clic en 
l'interrogant '?' s'entra en el mode d'edició d'aquesta pàgina. En desar el text de la 
pàgina, ja s'haurà creat una nova pàgina del wiki. 

 

Cerca WIKI 
La cerca wiki ignora els enllaços, així que seria convenient afegir una línia amb les paraules 
clau, p. ex. que contingui les paraules del títol separades per comes i altres paraules útils a 
l'hora de fer-ne la cerca. 
 

Suggeriments per evitar problemes amb l'edició del WIKI 
− S'ha de procurar no fer pàgines gaires llargues. Sempre que sigui possible s'han de crear 

pàgines noves per evitar que la pàgina es faci molt grossa, ja que el wiki es torna lent i 
dóna errors quan s'intenta editar o visualitzar. 

− Convé evitar les accions de copiar i aferrar d'un document word molt llarg amb taules, 
estructures o formats complicats. Si sorgeix qualque problema en copiar i aferrar text, és 
millor tornar a començar i també si és possible és millor escriure el text directament a 
l'editor d'HTML del wiki. 

− Es recomana que es guardi, almanco, la darrera versió que es fa al wiki, per evitar perdre la 
feina feta si ocorre qualque problema tècnic. Si hi hagués qualque problema tècnic, sempre 
es pot recuperar la versió anterior que es guarda a l'enllaç Història. 



 

− Els fitxers binaris que s'enllacen no poden dur el símbol '_' (guió baix), ja que donen error i 
no es poden utilitzar. 

 
 

Administració d'un WIKI 
 
L'administració d'un wiki pel professorat és semblant a la de qualsevol usuari. Les funcions 
d'edició i cerca de pàgines són iguals per a qualsevol usuari amb permís per a editar-lo. 
 
Normalment es reserven les accions d'administració general del wiki al professorat, disponibles 
en una llista desplegable al cantó superior dret de la pàgina del wiki, encara que podeu 
permetre que també siguin accessibles als estudiants. Aquestes accions són: 
 

Definir assenyaladors de pàgina 
Cada pàgina wiki té assignats uns assenyaladors que permeten modificar-ne el tipus o 
comportament. Normalment són els de les pàgines precedents, però es poden canviar 
manualment. 

 
Descripció dels assenyaladors: 
TXT: la pàgina conté text. 
BIN: la pàgina conté dades binàries. 
OFF: la pàgina està inhabilitada. 
HTM: es permet HTML en aquesta pàgina (el paràmetre general del wiki té prioritat). 
RO: només lectura (Read-Only). 
WR: permet escriptura (Writeable). 

 

Suprimir pàgines 
Habitualment en un wiki s'afegeixen i canvien pàgines, però poques vegades fa falta 
eliminar-les. 
 
Aquesta opció mostra les pàgines que estiguin òrfenes (sense enllaços cap a 
aquestes) i les que hagin donat errors informàtics. Es poden mostrar totes les pàgines 
del wiki utilitzant el botó Llista tot. 

 

Arrencar pàgines 
Quan es fan canvis en una pàgina wiki no se sobreescriu el text anterior, sinó que es 
guarda com una versió passada (així sempre es pot restaurar una versió prèvia). 
Aquesta opció permet eliminar versions antigues (podeu escollir la profunditat 
d'esborrat per quedar-vos amb les més noves). 

 

Desfés canvis en massa 
Si algú fa malbé un munt de pàgines del wiki, potser us interessarà desfer 
automàticament aquests canvis suprimint totes les versions que duen certa cadena al 
camp {author} (generalment l'adreça IP, el nom de l'ordinador o el nom de l'usuari que 
ha fet els canvis al wiki). 

 
 
 
 
 
 



 

Enllaços del WIKI 
 

Índex de pàgines 
Un wiki té un conjunt de pàgines estàndard que contenen diferents índexs, aquests poden ser 
molt útils tant per als estudiants com per als professors. Podeu escollir alguns enllaços 
especials mitjançant el seu menú desplegable. 
 
 

 
Figura 4. Menú enllaços del wiki. 

 
 

usos didàctics del WIKI 
 

Per què utilitzar els wikis? 
Els wikis són eines senzilles, flexibles i potents de col·laboració. Es poden utilitzar per a 
qualsevol cosa, des de repositoris o llistats d'enllaços web, degudament organitzats, fins a la 
creació d'enciclopèdies. 
 
Amb un wiki és fàcil desenvolupar els continguts d'una assignatura entre tots. És a dir, el llibre 
de text deixaria de ser l'eina bàsica (de vegades l'única). 
 

Suggeriments didàctics 
—És important tenir un pla per al nostre wiki abans de presentar-lo a classe. O bé, fer el 
plantejament entre tots i no començar fins que tinguem les idees més o menys clares. 
—Apunts de grup: normalment, els apunts de classe es redacten individualment. Però una 
persona pot oblidar d'anotar alguna cosa important durant la classe. Els alumnes també 
acostumen a tenir dificultats per a decidir quines coses són importants i quines no tant. Si creeu 
un grup wiki per a prendre apunts després de classe doneu l'oportunitat als alumnes perquè 
comparteixin i comparin el que han escrit. 
—Brainstorming: podeu utilitzar un wiki per a crear una versió en línia d'aquest procés. Es pot 
plantejar amb tota la classe o en petits grups, cal demanar sempre que enviïn les seves idees 
sobre un tema. 
—Contribució a altres wikis: podeu considerar com a tasca que els vostres alumnes 
contribueixin en la Wikipèdia sobre un tema de classe. És bastant probable que se sentin 
motivats sabent que el seu article apareixerà publicat en un espai públic. Aquest tipus de feina 
té nombrosos beneficis; en primer lloc, ofereix als alumnes una motivació addicional perquè ho 
facin el millor que puguin, perquè saben que la seva feina serà vista i criticada per un públic 
diferent del seu professor. En segon lloc, pot funcionar com una activitat de resum del material 
de tot un trimestre. Per últim, els alumnes sabran que la seva feina la utilitzarà altra gent i que 
no serà només avaluada i arxivada. 



 

—Creació col·laborativa d'una revista. 
—Creació col·laborativa d'un conte en què uns alumnes han de començar-lo i d'altres acabar-
lo. 
—Seguiment de l'evolució o aplicació de les normes de comportament que s'hagin establert. Un 
lloc on es puguin proposar noves normes per obtenir un consens. 
—Creació col·laborativa d'un treball d'investigació. Ajudant-se d'un fòrum on debatre el 
contingut del projecte, cada grup pot anar donant forma al seu treball i polint-lo a través d'un 
wiki. És molt útil, sobretot, en grups de treball amb dificultats per a reunir-se presencialment. 
—Imaginau que diferents professors dicten un curs, tots podrien aportar els seus continguts en 
relació a un mateix tema en una pàgina comuna. 
—Ús d'un wiki de forma personal com un quadern de classe o portafoli d'alumne:  

1. Cada alumne disposarà a Moodle d'un wiki d'accés personal i restringit. 
2. L'ús d'aquest wiki girarà al voltant de la resolució d'activitats generals, per a les quals 

els alumnes aniran creant noves pàgines en el seu Wikiquadern personal. 
3. El professor podrà realitzar un seguiment continu de la seva activitat, només ha d'anar 

revisant el wiki de cada alumne. D'aquesta manera, els alumnes podran disposar de tot 
el seu treball centralitzat en una pàgina inicial a mode d'índex. 

4. El professor podrà escriure anotacions de correcció en alguna pàgina d'activitat creada 
per ells, convé utilitzar un color diferent per a emfatitzar la seva aportació o correcció. 

5. Depenent de la configuració existent i dels grups disponibles, podrem aconseguir que 
els wikiquaderns siguin visibles per a la resta de companys o no. 

6. El wiki és la forma de crear coneixement amb l'ajuda dels companys d'estudi. 
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