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Una tasca a la Viquipèdia:
Cada centre decideix quin o quins cursos realitzaran la tasca que consisteix a fer una
entrada, o més, a la Viquipèdia.
La concreció de la tasca és elaborar un o més d’un text seguint les pautes que l’equip
de l’Amical Wikimedia va concretar-vos a la formació.
El text o els textos es poden elaborar amb alumnes d’un únic curs o bé repartint
reptes a alumnes de diferents grups. També hi poden participar diversos usuaris del
CNL, tot i que l’activitat se centra a l’aula. Els textos que treballem en català, poden ser
traduïts en les llengües dels alumnes i penjar-los també en les seves llengües.
El CNL ha de buscar un local amb ordinadors connectats a la xarxa que permetin fer
l’entrada a la Viquipèdia el dia 11 de desembre (no cal que tots els centres fem
l’entrada a la mateixa hora, però sí el mateix dia).
El dia 11, els alumnes han de tenir el text o els textos preparats. Primer els donareu
una breu informació sobre com entrar dades a la Viquipèdia (amb l’ajuda del
professorat i de personal del CNL). Properament es procedeix a fer l’entrada.
El CNL farà tuits amb l’etiqueta #CPNLviquipedia durant tot el trimestre i,
especialment, el dia 11 de desembre.
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Difondre la figura de Ramon Muntaner:
Parlar de Ramon Muntaner a les aules, a partir de les propostes que vam presentar a
la darrera reunió de coordinadors
 Penjar a la xarxa (Facebook, Twitter, Instagram) durant els mesos d’octubre i
novembre, fotos d’espais, locals, imatges, portades llibres... que portin el nom de
Ramon Muntaner, i que especifiquin d’on s’han extret:
– Un carrer de...
– Una escola de...
Un institut de...
Una fotografia del llibre...
Una entitat de...
etc.
L’etiqueta a les xarxes ha de ser: #RamonMuntanerCPNL També s’hi poden posar
#Muntaner750
A les xarxes hi poden penjar imatges o fotografies els alumnes, els tècnics, els usuaris
institucionals...
 Us recordo que aquest setembre ha començat la itinerància de l’exposició “La Crònica
de Ramon Muntaner. El temps dels almogàvers”, en podeu trobar més informació
aquí.
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7è Concurs Contes del Món:
Com aquests darrers anys, podem participar en el 7è Concurs Contes del Món. Podeu
treballar amb alumnes i altres usuaris del CNL els contes , però heu de tenir present
que us hi heu d’inscriure abans del 20 de novembre i l’haureu de tenir fet i enviat
abans del 20 de març.
Podeu fer tuits sobre la vostra participació al concurs amb l’etiqueta
#CPNLcontesdelmón

