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Descobrim Vikidia – RTA 4t de primària 

 a  ! 

Les wikis són documents col·laboratius. Això significa que l’usuari (la persona que ho 

utilitza) pot editar el treball que ha fet una altra persona. Tant la Wikipedia com la Vikidia 

tenen una pestanya amb un historial que permet als usuaris comparar les diferents versions i 

els canvis que altres persones han fet a l’article. 

Ara que ja heu entrat i utilitzat la Wikipedia és hora de conèixer la Vikidia! 

 

 

 
 
 
 
 

 

Què volem fer? 

 
PRIMER OBJECTIU: serà comparar la Wikipedia i la Vikidia i veure quines 

similituds i diferències tenen.  

SEGON OBJECTIU: que comenceu a utilitzar el programa Word i aprengueu a fer 

taules.  

 

 

Com ho farem? 

 
1. Obriu dos pestanyes a internet, en una entreu a Vikidia i a l’altra a Wikipedia.  
2. Busqueu el mateix animal que vau triar en el repte anterior a les dues pestanyes.  
3. Busqueu similituds i diferències entre les dues enciclopèdies (no de l’animal) i 

anoteu-les.   
4. Obriu el programa Word, cliqueu sobre Insertar, després sobre de Tabla i feu una 

taula similar a la que teniu a continuació. Si cliqueu sobre la taula que feu a dalt 
de la pantalla us apareix, en color Herramientas de Tabla, si hi entreu podeu 
dissenyar la taula com més us agradi, amb colors, marges...  

Vikidia és una enciclopèdia lliure per a joves i nens de 8 a 13 anys.  

La versió en castellà va començar l’any 2008 i tothom la pot editar, sense 

importar la seva edat. 
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Com ens entregareu la feina? 
 

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

llibre digital. 

 

Aquesta tasca és de recerca i de resum i comparació de la informació per tant, tindreu dues 

setmanes per realitzar-la (fins el 22 de maig). 
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Nom de l’alumne/a 

DIFERÈNCIES ENTRE 

Wikipedia i Vikidia  
SEMBLANCES ENTRE: 

Wikipedia i Vikidia 
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Correu: fcps@stjosep.com  

Web: www.stjosep.com  

Facebook: www.facebook.com/santjosepsantsadurni  
Twitter: @santjosepFCPS 
 


