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RTA 4t de primària 

En aquest nou repte ens endinsem una mica en el tema 5 del llibre del Setveintiuno “Somos 

Coautores” per tal que pugueu descobrir la Wikipedia tot coneixent les seves limitacions.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què volem fer:  

L’objectiu serà utilitzar la Wikipedia i contrastar la informació que ens proporciona.  

Heu d’escollir un animal, el que preferiu, i anotar totes aquelles coses que us agradaria 

explicar sobre ell.  

 

 

Com ho farem: 

1- Utilitzeu la Wikipedia per buscar informació sobre l’animal o els animals que heu 
escollit. 
 
 

2- Utilitzeu altres pàgines per cercar informació i contrastar-la, us pot passar que trobeu 
informacions que es contradiuen, en aquest cas, haureu de decidir quina pàgina 
creieu que dóna la informació més certa que l’altra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAULES CLAU: 

Wikis: llocs web que permeten als usuaris crear pàgines web i que sovint s’escriuen 

entre moltes persones. 

Wikipedia: enciclopèdia online gratuïta que escriuen en col·laboració les persones 

que la utilitzen.   
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3- Quan la tingueu l’heu d’ordenar per temes, com per exemple: 

 

Introducció/descripció 

Característiques generals 

On viu 

Què menja 

Enemics naturals 

Reproducció 

Altres dades que us puguin interessar... 

 

Com ens entregareu la feina: 

Podeu escriure la informació a mà i enviar-nos una foto o podeu utilitzar qualsevol altre 

programa que tingueu com el Word o el Power Point, el que més us vingui de gust. 

Enviar la tasca per correu al vostre professor i de forma opcional penjar-ho al Eportfolio del 

llibre digital. 

Teniu dues setmanes per fer la tasca (fins el 8 de maig). 
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