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Aquesta proposta presenta l’experiència, resultats i propostes de millora de la primera 

iteració d’un projecte d’innovació docent desenvolupat a la Universitat de Lleida i centrat 

en elaborar un recurs educatiu en obert sobre història de l’art català a través de Viquillibres. 

La iniciativa, inèdita en el context universitari catalanoparlant, aspira a consolidar-se entre 

la pràctica docent, amb la col·laboració interuniversitària a l’horitzó. 

This paper presents a teaching innovation project developed by Universitat de Lleida, 

namely the experience, results, and improvement proposals of its first iteration. The project 

focuses on using Wikibooks in order to create an open educational resource about Catalan 

art history. This unprecedented initiative in the Catalan-speaking area aspires to 

consolidate among teaching practice and become a shared endeavour between Catalan- 

speaking universities. 
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5. DESENVOLUPAMENT: 

 

Introducció 
 

Durant el curs 2020-2021, una trentena d’alumnes i cinc professors dels graus en Història de l’art i 

gestió del patrimoni artístic i en Turisme de la Universitat de Lleida han participat en la prova pilot 

d’un projecte d’innovació docent que té per objectiu principal elaborar un manual d’història de 

l’art català a través de Viquillibres.1 Viquillibres és un projecte de la Fundació Wikimedia, germà de 

la Viquipèdia i d’altres iniciatives de foment del coneixement lliure i els recursos educatius en obert, 

que cerca construir un fons bibliogràfic de textos de caràcter didàctic, elaborats per voluntaris i 

publicats amb una llicència lliure (Col·laboradors de Viquillibres, 2016). 

Aquest article presenta l’experiència i els resultats de la primera iteració del projecte i desgrana 

propostes de millora que es posaran en pràctica en el futur immediat. Aquesta iniciativa es planteja 

com un programa a llarg termini que aspira a consolidar-se entre la pràctica docent dels graus en 

història de l’art de l’àmbit catalanoparlant i esdevenir un model d’espai de treball col·laboratiu 

interuniversitari. 

 

Antecedents 
 

El potencial de les eines web 2.0 a les aules ja es va detectar poc després de la seva irrupció 

(Romero, 2010).2 Una d’aquestes eines són els wikis,3 popularitzats a partir de la proliferació de la 

Viquipèdia l’any 2001. Tanmateix, l’ús d’un wiki en contextos educatius ha romàs discret malgrat 

les seves virtuts (Parker i Chao, 2007). Aquest fet s’explicaria a partir de tres punts: en primer lloc, 

fins l’any 2013 la corba d’aprenentatge per editar els wikis era pronunciada. Fins llavors, quan es 

desplegà una extensió anomenada «Editor Visual» (Col·laboradors de MediaWiki, 2021), calia 

formatar els continguts amb un codi que malgrat ser senzill resultava enrevessat per a l’usuari 

novell, llavors plenament familiaritzat amb els editors WYSIWYG.4 En segon lloc, les habilitats 

tècniques 

1 Aquest projecte, titulat «Aprenentatge i treball col·laboratiu: redacció d’un manual obert d’història de 

l’art català» va obtenir un ajut a la Convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes d’innovació i 

millora de la docència a la UdL (2020/21). 

2 El concepte «Web 2.0» fou encunyat l’any 1999, per bé que no es popularitzà fins sis anys més tard de la 

mà de Tim O’Reilly. Vegeu DiNucci (1999) i O’Reilly (2005). 

3 El primer wiki, anomenat WikiWikiWeb, fou creat per Ward Cunningham el març de 1995 i encara segueix 

actiu. Vegeu DD. AA. (2002). 

4 Acrònim, en anglès, de «What You See Is What You Get». Aquest terme s’empra per identificar aquells 
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editors i processadors de textos que mostren el text sobre el que es treballa en un format molt proper al 

resultat final. 
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requerides per arrencar una proposta docent basada en un wiki no eren trivials. Moltes de les 

iniciatives que ens han precedit han precisat instal·lar i administrar wikis en servidors particulars, 

universitaris o bé comercials ad hoc, com Wikispaces. Tot i que no són tasques d’alta complexitat, 

en el seu moment podien suposar un obstacle per al professor universitari mitjà. Finalment, l’opció 

d’articular tota o part de l’activitat docent mitjançant un wiki implica una aposta ferma per un 

canvi en els rols i les dinàmiques experimentades a les aules, un fenomen que, en un entorn 

fortament basat en les classes magistrals, no ha guanyat protagonisme fins al desplegament de les 

lleis i reformes educatives més recents. 

Malgrat el panorama aparentment advers, en els darrers quinze anys s’han dut a terme moltes 

experiències d’ús de wikis en la docència universitària, especialment als Estats Units (Parker i Chao, 

2007; O’Shea et al, 2011) i a Israel (Ravid et al, 2008; Tall-Elhasid i Meishar-Tal, 2017), però també 

a l’estat espanyol (de Pedro et al, 2006ab; Romero, 2010; Guinau et al, 2017). El treball realitzat 

en aquests exemples obre un ventall que va des de l’ús d’un wiki com a repositori del material 

docent amb espais on rebre aportacions de l’alumnat fins a l’ús d’aquest com el mitjà on es 

redacten col·laborativament els materials de referència de les matèries implicades en el projecte, 

passant per usos híbrids on el wiki era un espai de coordinació i treball preparatori. A Catalunya, la 

presència dels wikis a les universitats va progressar ràpidament gràcies al programa educatiu 

articulat per Amical Wikimedia a través de la Viquipèdia en català (Col·laboradors de Viquipèdia, 

2020a). Aquesta iniciativa, focalitzada en la millora dels continguts de la Viquipèdia, posa l’accent 

en el desenvolupament de competències relacionades amb el tractament de la informació, la 

redacció de textos expositius i el treball col·laboratiu, a més d’afavorir tant l’aprenentatge 

significatiu de l’alumnat com el retorn social de la tasca desenvolupada per les universitats. 

Des del curs 2013-2014 i durant sis cursos, en el marc dels estudis d’història de l’art de la UdL, s’ha 

promogut l’edició de la Viquipèdia entre els estudiants (Col·laboradors de Viquipèdia, 2020b). Ara 

bé, en planificar la iteració per al curs 2020-2021, quatre factors impulsaren la reforma de la 

proposta i el salt a Viquillibres. El primer fou la voluntat d’escalar el projecte, fins llavors 

desenvolupat dins d’assignatures concretes dels graus en Història de l’art i gestió del patrimoni 

artístic i en Turisme, sense desbordar-ne els límits i transcorrent desapercebut en el conjunt dels 

graus implicats. Es cercava desenvolupar una iniciativa amb incidència efectiva en l’àmbit d’ambdós 

graus, un propòsit íntimament relacionat amb la determinació de traçar un projecte amb 

continuïtat, que afavorís el sentiment de pertinença dels participants i la possibilitat de teixir 

complicitats que li aportessin una major dimensió. A més, aquesta iniciativa entronca amb la 

voluntat de donar una resposta creativa a la inexistència de materials docents d’història de l’art en 

llengua catalana assimilables a un manual acotat a la realitat catalana de la disciplina. Si bé és cert 

que l’alumnat té a l’abast publicacions que tracten aspectes de 
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tots els períodes de la història de l’art català, ara per ara no hi ha un manual universitari que 

sintetitzi –en llengua catalana– els coneixements clau sobre la matèria. 

En segon lloc, s’havia observat repetidament que l’alumnat realitzava una immersió molt poc 

profunda en els wikis, el seu ús i els seus mecanismes de funcionament, finalitzant la participació al 

projecte amb un coneixement molt bàsic de l’eina, de la filosofia que la impulsa i de les seves 

possibilitats, de tal manera que les perspectives de continuar utilitzant-la activament en el futur 

eren molt minses. 

El tercer factor està estretament lligat amb el que acabem de descriure. Es tracta de la tecnificació 

de les aules, que no ha suposat un aprofitament complet dels recursos a l’abast i sovint la seva 

implantació ha estat instrumental: malgrat que el medi de treball ha canviat es continuen realitzant 

les mateixes activitats de sempre. A més, s’ha constatat l’efecte que la irrupció de la tecnologia a 

les aules ha tingut en les estratègies de treball de l’alumnat. Ara és habitual que en una sessió de 

classe convencional es combini la presa de notes a mà amb l’ús de dispositius electrònics per 

ampliar-les o consultar materials de referència disponibles en línia. Aquest fenomen ha estat 

acompanyat d’una evolució en la compartició dels materials generats, de tal manera que no és 

estrany que l’alumnat tingui accés i millori col·lectivament les notes preses a classe amb eines 

d’edició col·laborativa, com Google Drive. 

Finalment, resta mencionar la reformulació de la docència universitària a Catalunya com a 

conseqüència de les accions de contenció de la pandèmia per COVID-19, una circumstància que fou 

un catalitzador inesperat del projecte. La no presencialitat forçada va intensificar la tecnificació de 

l’activitat acadèmica, posant de manifest tant l’alta necessitat de recursos educatius en nous 

formats com el desconeixement de les eines a l’abast del col·lectiu docent. El Campus Virtual de la 

UdL i les eines associades a aquest van passar d’ésser un complement de la docència a canalitzar la 

vida universitària durant mesos. Aquesta situació va palesar encara més el valor de les solucions 

tecnològiques que faciliten el treball col·laboratiu, ja que la seva escassa implantació dins 

l’ecosistema universitari sovint va dur a alumnes i professors a afrontar aquesta contingència 

recorrent a solucions alienes i majoritàriament basades en programari propietari. 

 

Desenvolupament 
 

Inicialment es va valorar articular el projecte mitjançant l’eina wiki inclosa per defecte a la 

plataforma Sakai –emprada pel Campus Virtual de la UdL–, ja que així es resolien les limitacions 

tècniques de l’equip docent que l’impulsava. Tanmateix, l’opció fou desestimada a favor de 

Viquillibres, més desenvolupat i amb una interfície més amigable i recognoscible. Aquesta decisió 

es veié afavorida per l’oportunitat d’experimentar un entorn de treball que malgrat no tenir cap 

restricció d’accés a tercers es presenta amb poca pressió ambiental i poc soroll, car la comunitat 

catalanoparlant d’editors de 
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Viquillibres és relativament reduïda i el que en altres condicions podria percebre’s com una 

adversitat –la manca de dinamisme per acollir un grup nombrós d’usuaris novells– esdevenia una 

realitat favorable en aquest cas. 

L’objectiu principal del projecte és elaborar un recurs de referència en català alineat amb els 

continguts dels graus participants, així com d’utilitat manifesta per a l’alumnat. A aquest propòsit 

l’acompanyen quatre disposicions més: diversificar l’adquisició de competències en l’àmbit digital 

per part de l’alumnat, oferir nous escenaris d’ensenyament-aprenentatge col·laboratiu en un 

context marcat pel treball en solitari i a distància, donar a conèixer i posar en valor Viquillibres com 

a eina docent en l’educació universitària i participar de la responsabilitat social de la UdL tot creant 

un recurs educatiu perdurable, lliurement accessible i amb possibilitats de créixer i evolucionar 

gràcies al seu plantejament modular i escalable. 

L’estiu de 2020 es va crear el «Viquiprojecte:Història de l’art català» a Viquillibres (Col·laboradors 

de Viquillibres, 2021a) (Fig. 1). Per bé que les unitats conceptuals d’aquesta plataforma són els 

llibres i les seves pàgines, era necessari disposar d’un espai de coordinació i documentació on 

centralitzar la informació i les accions vinculades a aquesta iniciativa. Per tant, a més del viquillibre 

pròpiament dit (Col·laboradors de Viquillibres, 2021b) (Fig. 2), el viquiprojecte inclou les 

instruccions de les tasques a realitzar i informació sobre el funcionament de l’editor de Viquillibres, 

així com una relació dels criteris d’avaluació de l’activitat (Col·laboradors de Viquillibres, 2020, 

2020a i 2021c) (Figs. 3-4). 

El professorat al capdavant del projecte va llistar els capítols a treballar en aquesta ocasió, 

emmarcats en el temari propi de cadascuna de les assignatures participants a la iniciativa. Aquests 

capítols foren oferts a l’alumnat com una llista ordenada per aquestes mateixes matèries i la seva 

evolució va restar sota la supervisió del docent responsable. Es va considerar que aquesta 

aproximació era la que oferia més claredat a totes les parts, per bé que s’intuïa que en edicions 

futures podria resultar limitant. 

Després de rebre una sessió de formació en línia sobre el projecte i de realitzar activitats 

d’autoaprenentatge i familiarització amb Viquillibres (Col·laboradors de Viquillibres, 2020), 

l’alumnat es va distribuir en petits grups per treballar un dels capítols oferts a cada assignatura on 

estigués matriculat. Per tal d’assegurar un aprenentatge gradual es van definir fites o entregues 

intermèdies quinzenals relacionades amb el procés de redacció i el professorat responsable 

realitzava un seguiment de l’evolució dels textos tant mitjançant les pàgines de discussió de 

Viquillibres com en sessions de tutoria. Finalment, l’alumnat va participar directament en 

l’avaluació de la feina feta pels seus companys tot realitzant una valoració dels textos redactats 

mitjançant el sistema de doble cec i amb el suport d’una rúbrica (Fig. 5) facilitada pel professorat, 

que també l’emprà com a referència en la seva avaluació (Col·laboradors de Viquillibres, 2021c). 
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Resultats 
 

El projecte es va desenvolupar entre l’octubre de 2020 i el gener de 2021. Hi van participar 33 

alumnes, matriculats als graus d’Història de l’art i gestió del patrimoni artístic (6 assignatures) i 

Turisme (1 assignatura de l’àrea de coneixement d’història de l’art), supervisats per 5 professors. 

Es van realitzar 1876 edicions –accions desades a les pàgines del projecte–, que van sumar més 

d’un milió de caràcters inserits a 36 capítols del viquillibre (Wiki Education, 2021).5 

Sense que resulti una novetat, s’ha observat una relació directa entre la qualitat dels continguts 

elaborats per l’alumnat i la intensitat de l’acompanyament realitzat pel professorat. No obstant 

això i malgrat l’interès que el procés de treball fos el més gradual possible, la revisió de l’historial 

d’edicions dels participants revela que la majoria s’han concentrat sistemàticament als dies 

anteriors a les dates d’entrega. A més, aquestes insercions de contingut tenien un caràcter 

marcadament final: el nombre de caràcters afegits era elevat i, un cop publicats, aquests passatges 

rebien poques modificacions tant per part dels seus autors com de tercers, de tal manera que 

s’evidencia l’ús d’eines alternatives durant la preparació dels textos, l’accés als quals quedava 

restringit als seus autors fins que els consideraven prou vàlids com per ser compartits al viquillibre. 

Una revisió de les edicions desades a cadascun dels capítols posa de manifest que el grau de 

col·laboració entre participants ha estat molt variable. Per bé que cal interpretar aquestes dades 

amb precaució –es desconeix si certament l’alumnat ha col·laborat estretament en l’elaboració dels 

continguts mentre treballava en un entorn inaccessible al públic–, s’ha observat una clara 

tendència a la distribució de tasques i a la no-interferència en els continguts publicats per membres 

d’un mateix equip; així mateix, la no-interferència entre equips ha estat total. Paral·lelament, l’ús 

de les pàgines de discussió ha estat molt escàs per bé que han estat el mitjà predilecte del 

professorat per comunicar-se amb els autors dels capítols que estaven sota la seva supervisió. 

Aquesta circumstància palesa de nou l’ús d’eines alternatives –aplicacions de missatgeria, 

principalment– per afrontar les tasques de gestió i coordinació per part dels alumnes. 

Aquesta primera escomesa d’un projecte docent de caràcter transversal i basat en un wiki ha 

posat de relleu que la proposta, si bé és perfectible, té plena validesa en el context actual. Les 

oportunitats que s’han identificat –possibilitat de desenvolupament autònom de competències, 

familiarització amb noves metodologies de treball i aprofitament de recursos tecnològics que no 

formen part de l’ecosistema digital propi de 
 

5 Per bé que l’alumnat treballava en petits grups, una part substancial dels participants estava matriculada 

en més d’una de les assignatures incloses al projecte, de tal manera que la xifra total de capítols treballats, 

així com la càrrega de treball per alumne, ha estat més elevada del previst. 
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l’alumnat– confereixen als wikis un atractiu especial, ja que són poques les plataformes que 

ofereixen aquesta versatilitat i adaptabilitat a un panorama d’escenaris d’ensenyament-

aprenentatge altament canviant com ha estat el del curs 2020-2021. 

 

Conclusions 
 

Iniciatives com la que hem descrit tenen gran potencial, sobretot per a la didàctica universitària 

d’una matèria com la història de l’art. L’alumne protagonitza el procés d’aprenentatge i té 

l’oportunitat de desenvolupar autònomament unes competències que sovint són difícils de 

treballar de manera creativa en aquesta àrea de coneixement. 

No obstant això, el comportament dels participants en aquest projecte ha repetit patrons detectats 

en les primeres experiències d’aquesta mena d’activitats, desenvolupades fa més d’una dècada. 

Llavors es va considerar que aquest fenomen era conseqüència de la poca penetració d’aquestes 

eines en entorns educatius. Tanmateix, avui dia els wikis no són desconeguts a les aules –en el 

nostre context és excepcional no haver consultat mai la Viquipèdia– però el seu aprofitament ha 

estat incomplet, obviant sovint la seva faceta diferencial: la possibilitat d’editar-ne els continguts i 

millorar-los col·lectivament, de tal manera que cal transitar camins d’aprenentatge ja recorreguts 

en situacions similars. 

Un acompanyament proper de l’alumnat per part dels responsables del projecte ha estat clau. 

Idealment, aquests han de tenir un cert domini del funcionament del wiki, ja que així aprofiten 

recursos com el control de versions, el seguiment de les contribucions dels editors i la revisió dels 

historials d’edició de cada pàgina, radiografiant el mètode de treball dels participants i incidint-hi 

amb celeritat quan calia proposar accions correctores. Val a dir que aquesta supervisió pot assolir 

altes cotes d’intensitat en els primers compassos de desenvolupament del projecte i quan hi 

participen grups nombrosos, però aquesta exigència es relaxa després de diverses iteracions, quan 

el gruix d’editors novells disminueix, possibilitant fins i tot accions de mentoria entre l’alumnat de 

diversos cursos. 

Gràcies a la prova pilot que hem presentat s’han detectat aspectes a millorar, especialment si es 

vol aspirar a consolidar la iniciativa més enllà dels graus que hi participen actualment. En properes 

edicions caldrà ajustar les expectatives i l’atenció dedicada a l’elaboració i perfeccionament de 

continguts. Aquest projecte és a llarg termini i un dels seus eixos principals és justament la millora 

progressiva del treball realitzat per les generacions precedents, tant pel que fa a la forma com als 

continguts. A més, convindrà donar el màxim valor a la realització d’un treball col·laboratiu real, 

transmetent confiança en una plataforma situada fora de la zona de confort de bona part dels 

participants però al mateix temps infiltrada d’una filosofia i d’uns valors a favor del coneixement 

lliure que rarament es troben en les eines amb més grau d’acceptació. També serà primordial 

insistir en el valor d’una metodologia de treball aparentment 
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contrària al que s’esperaria d’un context universitari i de recerca, on el work in progress és vist 

amb reserves i el protagonisme és per les obres acabades, que no són subjectes d’eventuals 

modificacions posteriors. El nostre interès en concentrar el treball i la coordinació dels participants 

als espais propis del wiki no és gratuït, sinó que considerem que el bagatge que s’hi adquireix té 

múltiples aplicacions en l’àmbit personal i professional posterior a la formació universitària. 

La proposta de modificació més substancial està relacionada amb l’articulació dels continguts del 

viquillibre a partir de les assignatures participants en l’experiència. Aquest plantejament ha 

comportat una càrrega de treball suplementària a l’alumnat matriculat a més d’una de les 

assignatures incloses al projecte. En lloc d’afavorir un aprofundiment del coneixement i maneig 

del wiki, això va causar una dispersió dels esforços i el conseqüent increment de la frustració si els 

resultats no eren els esperats. En properes experiències, els continguts a treballar s’articularan per 

temàtiques. Així l’alumnat tindrà un únic focus d’interès malgrat participar al projecte des de 

diverses assignatures a la vegada, el treball competencial guanyarà rellevància i els intercanvis i 

relacions entre grups i cursos s’esdevindran amb més fluïdesa i naturalitat. En aquesta línia, 

s’ajustarà el plantejament de l’activitat, posant l’accent més enllà de la mera elaboració de 

continguts. Es definiran noves tipologies d’entregues intermèdies per assegurar el treball 

progressiu i les interaccions entre participants. D’altra banda, es preveu fragmentar el procés 

d’avaluació i aplicar-lo més enllà de la valoració dels resultats del projecte. Les entregues 

intermèdies més rellevants també seran objecte d’avaluació per part de l’alumnat, ja sigui 

mitjançant el sistema de doble cec, la intervenció directa a les pàgines del wiki o bé a través de 

sessions de revisió a l’aula. 

En una època caracteritzada pel treball a distància, en solitari i sovint de manera asíncrona, 

Viquillibres s’ha revelat com una eina altament útil. No obstant això i com ja s’ha indicat, cal 

depurar el plantejament inicial per tal d’aconseguir un enfortiment efectiu de les competències 

dels participants i que el treball col·laboratiu desenvolupat per aquests sigui real i de qualitat. 
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