
expo

Exposició itinerant de les contribucions de les Escoles 
d'Art i Disseny als projectes lliures de Wikimedia

Contacte
<educacio@wikimedia.cat>

Continguts
Actualment l'exposició consta de 8 plafons. Aquí es mostren en l'ordre 
suggerit que sempre pot ser adaptat ja que cada pòster pot mostrar-se 
independentment dels altres.
També es pot reduir el nombre de plafons descartant-ne alguns si les dimensions de l'espai 
expositiu no permeten encabir-los tots.

Versió 1.0 - 2014

On Viquipèdia desa i comparteix les imatges:
explicació de què és Wikimedia Commons i dels 
tres tipus principals de gràfics que hi ha (antics en 
Domini públic d'una banda i de l'altra fotografies i 
il·lustracions alliberades pels seus autors).

Escoles d'art i disseny que s'involucren en el 
procomú: presenta la inicitiva wikiArS i explica el 
procés típic de treball d'un estudiant per produir 
imatges amb l'ajuda dels seus professors, d'un 
viquipedista i, sovint, d'un assessor expert.

Crisi del Messinià a la Viquipèdia: explica 
l'experiència d'assessorament en la producció de 
gràfics sobre aquest procés geològic i com dins els 
termes de la llicència copyleft una estudiant 
utilitza el material generat per un estudiant d'una 
altra escola al curs anterior.

Explicar els cristalls gegants de Naica: 
explica com a partir d'un mateix contingut científic 
a divulgar es fan gràfics dirigits a públics 
diferents, generalista per a Viquipèdia i infantil per 
a Viquillibres.

Il·lustració científica d'animals: explica la 
producció d'il·lustracions sobre animals extingits o 
rars molt lligada a un viquiprojecte sobre 
mamífers.

Villarroel a Viquipèdia: explica com s'ha 
reconstruit l'aparença del militar a partir de les 
dades històriques.

Retratar personalitats del segle XX: explica i 
mostra com s'han retratat personalitats de la 
cultura que no tenen una fotografia lliure 
disponible i el repte que això suposa.

Consellers dels Governs de la Generalitat: 
explica aquest projecte per completar les imatges 
que no es tenen dels qui han estat consellers de la 
Generalitat durant el segle XX.


