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Internet 2.0 
 

 

 
 
Internet és una xarxa de comunicacions que posa en contacte milions d’ordinadors de tot el 
planeta, es va començar a fer servir de manera habitual en els països desenvolupats, no fa pas 
gaire, va ser a mitjans dels anys 90. Però Internet es va començar a utilitzar molt abans, té els 
seus orígens en una xarxa de comunicacions militars que es va crear als Estats Units al 1969, 
en plena Guerra Freda. Des de llavors ha evolucionat moltíssim. Ara gairebé tothom fa servir 
Internet a casa, a l’escola, a la feina...fins i tot podem dir que Internet l’han anat fent tots aquells 
internautes que han anat publicant les seves pàgines a la xarxa. 
 
Avui en dia estem vivint una nova generació a Internet, és el que s’anomena com Web 2.0. Fa 
un temps ens connectàvem a Internet per a visitar pàgines i obtenir-ne informació, però avui 
això ja ha canviat, ja que a més a més podem participar en algunes de les pàgines que trobem 
publicades a la xarxa. Internet ja no el fan només els experts, sinó que la fem els mateixos 
usuaris.  
 
És el cas de l’enciclopèdia Wikipedia, aquesta és una enciclopèdia lliure que tenim disponible a 
Internet. Funciona amb la col·laboració dels internautes que hi van escrivint, és a dir és una 
enciclopèdia que es va fent gràcies als milions de voluntaris que hi van afegint conceptes. Hi ha 
diferents maneres de col·laborar-hi o el que és mateix, de convertir-se en un wikipedista: creant 
articles,ampliant-los, classificant-los per matèries, corregint faltes d’ortografia, etc. Totes les 
persones del món que ho vulguin poden participar-hi lliurement. 
 
La paraula Wikipedia està formada per: wiki que vol dir ràpid en hawaià i pedia que ve del grec 
paidea i significa educació. Aquesta gran enciclopèdia en línia va començar a funcionar el 15 
de gener del 2001 i ja la podem trobar en 254 idiomes, entre els quals hi ha el català. Moltes 
vegades ha estat criticada perquè algunes definicions poden ser poc exactes o pot contenir 
errors difícils de detectar. Si voleu ser autors d’aquesta enciclopèdia on line, si voleu convertir-
vos en wikipedistes, ja ho sabeu, animeu-vos a afegir-hi alguna definició segur que teniu alguna 
cosa per aportar. 
 
Recursos relacionats: 
 
http://ca.wikipedia.org/wiki  
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/  
http://www.youtube.com/ (títol del vídeo: “La Web 2.0: La revolución social de Internet”) 
 
 
 


