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Pràctiques professionals cicle d'Il·lustració. 

 
Encàrrec: 

Il·lustració científica Chapalmalania
Mamífer extingit del qual s'han trobar fòssils a Sud-amèrica

Il·lustració a realitzar

Fer una il·lustració científica d'un Chapalmalania que en mostri les seves característiques 
morfològiques amb un enfocament enciclopèdic.

Concreció de l'encàrrec

Caldria una imatge de cos sencer de Chapalmalania, un mamífer del Pliocè que tot i ser 
parent dels óssos rentadors d’avui en dia s’assemblava més a un ós o a un panda d’avui 
en dia.

Els parents vivents de Chapalmalania són bastant diferents pel que fa a la morfologia, 
així  que  no  podrem  utilitzar  cap  animal  actual  com  a  referència.  Tanmateix,  les 
il·lustracions  disponibles  i  les  dades  morfològiques  de  Chapalmalania  haurien  de  ser 
suficients per realitzar un gran treball.

L’assessor  expert  queda a  disposició  de  l’alumne  per  respondre  a  qualsevol  dubte,  
pregunta o petició de publicacions.

Possibles fonts de documentació
Il·lustracions, esquemes i explicacions en publicacions científiques i divulgatives.

Imatge 1  Imatge 2 Imatge 3

Informació morfològica

Assessorament  expert  per  part  de  Alistair  Ian  Spearing  Ortiz,  traductor  científic  i 
viquipedista actiu en el Viquiprojecte Mamífers

Referents
Pots veure alguns exemples d'il·lustració científica que ja es fa servir a Viquipèdia:

http://www.viquimedia.cat/viqui/WikiArS/Ref/Il%C2%B7lustraci%C3%B3_cient%C3%ADfica 

Formats
Si es crea la imatge primer en paper:

• Format mínim recomanat en paper: A5 apaïsat. No fer foto si no és en estudi. 
Escanejar amb qualitat, sense desenfoc i a una resolució alta.

• Arxiu digitalitzat en format PNG, sense compressió.
Per fitxers de mapa de bits:

• Mida orientativa  mínima del  fitxer  a  publicar:  1800 x 1270 píxels  (més de 
2Mpx).  Mida  orientativa  recomanada:  2500x1764  (més  de  4Mpx).  
Pes màxim: 100 Mb

En cas de fer una imatge vectorial (preferible) utilitzar el format SVG estàndard.
Orientacions sobre com es visualitzarà:

• Mida orientativa en que es visualitzarà a la pàgina de descripció: 718 x 500 
píxels

• Mida orientativa en que es pot visualitzar en un article a Viquipèdia: 500x348 
píxels

Cal tenir en compte les mides orientatives de visualització per fer una il·lustració que 
tingui un nivell de detall adequat al seu context de publicació.

Amical Wikimedia http://viquimedia.cat

Tutor de pràctiques per Amical: David Gómez
<xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx> / Usuari a Viquipèdia: Dvdgmz

Assessorament científic per a aquest encàrrec: Alistair Ian Spearing Ortiz
E-mail: <xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx>
Nom d’usuari a la Viquipèdia: Leptictidium
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A la pàgina anterior: model de fitxa d'encàrrec utilitzada per un estudiant en pràctiques. Aquesta és la informació inicial que va rebre per començar a treballar.

RESULTAT:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chapalmalania.jpg 

Realitzat per David Fernández (Monkeysdrawer), estudiant de Llotja (professor: Luís Casado).
Publicat: Juny 2013
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