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Propòsit d’utilitat

● Cobrir buits de informació crítics per als 
projectes Wikimedia

● Ser útil per a les activitats d’aprenentatge dels 
estudiants

● Retorn per a altres projectes culturals amb 
llicències lliures compatibles



  

Wikimedia Commons és un repositori d'arxius multimèdia lliures 
(imatges, vídeos, sons) de tipus educatiu i informatiu. Els arxius que 
s'hi publiquen es poden incloure a la Viquipèdia (en qualsevol 
llengua) o descarregar per a altres projectes lliures.

Actualment hi han més de 59 milions de fitxers disponibles.

On publicar?
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Phasianus colchicus 
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Mona Lisa, by 
Leonardo da Vinci.jpg

C2RMF retouched
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I quins buits s’intenten omplir?



  

Persones mortes sense imatge lliure

Terenci Moix.jpg

 Albert Pons



  

Personatges de ficció notables

Aragorn.png

 JesicaLR



  

Espècies desaparegudes

Tadeosaure.jpg Miquel Borrull



  

Biologia

Lactarius 
Salmonicolor 
(il·lustració 

científica).png

Karu



  

Processos de transformació

Messinian salinity 
crisis (set)

Paubahi



  

Reconstrucció històrica

Villarroel1.jpg

 Naara Riveiro

Villarroel2 DinA3 a 
300.tif

 Naara Riveiro



  

Propòsit d’utilitat

● Cobrir buits de informació crítics per als 
projectes Wikimedia

● Ser útil per a les activitats d’aprenentatge dels 
estudiants

● Retorn per a altres projectes culturals amb 
llicències lliures compatibles



  

Mètodes d’aprenentatge

● Assessorament científic de professionals
● Recollida i estudi de fonts bibliogràfiques
● Anàlisis d’altres treballs presents a Wikimedia 

Commons
● Treball a dins de la comunitat «wiki»

– Tasques prèvies a l’encàrrec

– Debat i enriquiment amb altres viquipedistes

– Familiarització de conceptes



  

Com ho hem fet?



  

Xerrades sobre Wikimedia 
Commons i llicències lliures

Taller Commons a Escola Art Tarragona 10-2013 03.JPG  
Dvdgmz/Lluis tgn



  

Taller de software lliure i Wikimedia 
Commons

Taller arte diez marzo 2014 09.jpg  Rodelar



  

Exercici de classe

Taller arte diez marzo 2014 24.jpg  Rodelar



  

Viquimarató

Viquimarató Il·lustració Científica a Llotja 2013 11.JPG   
Agalleg6/Dvdgmz



  

Pràctiques professionals o projecte 
final

WikiArS meeting in Tarragona MNAT+EADT+Amical Wikimedia 100414 01.JPG
MNAT Departament Fotografia



  

Case study: Tarragona

● Escola d’Art i Disseny
● Museu Nacional Arqueològic
● Amical Wikimedia



  

Resultats



  
Il·lustració del funcionament de la zona calefactada de 

l'edifici dels banys de la vil·la romana dels Munts.jpg  
MithrandirASDF



  Representació d'una matrona romana en una escena de 
mercat.jpg  Maria Isabel Castaño Gil



  
Cacera Centcelles primera part.jpg  Patricirobert



  

La dificultat del procés...

A partir d’aquesta peça:

Dit d’estàtua colossal.jpg  MNAT



  Il·lustració hipotètica de l’estàtua d’August.png   Cristina Toro Tamargo



  

Propòsit d’utilitat

● Cobrir buits de informació crítics per als 
projectes Wikimedia

● Ser útil per a les activitats d’aprenentatge dels 
estudiants

● Retorn per a altres projectes culturals amb 
llicències lliures compatibles



  

Retorn cap al museu i el 
coneixement



  

Materials per als centres escolars



  

Exposició itinerant

WT-TGN-14-Exposició WikiArs Biblioteca.jpg   flamenc



  

Tallers per a les escoles d’art



  

I per últim...



  

Dinamisme genera més dinamisme

● Difusió del projecte cap a la ciutat
● Obres derivades amb llicències lliures
● Museu allibera material del seu fons propi

– Actualment una trentena de fotografies

– Tot el contingut del seus panells i web

– Inclouen perspectiva i filosofia «wiki» en el seu dia a dia

● Implicació d’altres entitats GLAM (BPT)
● ...



  

Moltes gràcies!
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