Paraules de la Física
Edició de 2021
Viquimarató de Física 2021
Amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Albert, i en estreta connexió amb el concurs
Paraules de la Física que se celebra anualment, la Comissió de Dinamització Lingüística de la
Facultat de Física (UB) ha organitzat enguany la primera edició d'una Viquimarató, amb
l’objectiu de fer créixer el nombre d’articles de la Viquipèdia en llengua catalana relatius als
ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat de Física i millorar la qualitat dels ja existents.
Una viquimarató és un esdeveniment on editors de la Viquipèdia (l’enciclopèdia lliure que
s’edita de manera col·laborativa) es reuneixen en un mateix espai per editar i millorar un tema
o grup d’articles de la Viquipèdia, que normalment inclou una petita formació en edició wiki
bàsica.
Objecte
Contribuir des de la Facultat de Física en la creació i redacció d’articles i compleció d’entrades
ja editades de la Viquipèdia pel que fa a continguts de l’àmbit de la física.
Destinataris
Comunitat universitària de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona.
Funcionament de la Viquimarató
Lloc: aules d’informàtica A07I i A08I de la Facultat de Física
Data: 12 de novembre de 2021
Hora: de 10:00 a 14:00
La durada de l’activitat és d’una setmana: comença amb la jornada de la viquimarató
pròpiament dita del dia 12 (10:00) i s’allarga fins al divendres 19 de novembre de 2021 a les
23:59. Si a més a més de participar a la viquimarató, també ho voleu fer al concurs Paraules de
la Física 2021, heu de seguir les instruccions especificades tot seguit.
Participació i termini de presentació al concurs
Per optar als premis d’aquesta convocatòria cal que entreu a l’article de la Viquipèdia dedicat a
aquesta viquimarató:https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:Viquimarató_de_Física_2021
i en la secció anomenada «Articles fets» hi entreu la informació següent:



nom d’usuari d’editor
entrada o entrades amb què es participa redactades durant la setmana de la
viquimarató (del 12 al 19 de novembre).

El termini per a això és el dilluns 22 de novembre de 2021, a les 23:59.

Premis
Els premis seran en forma de vals per bescanviar a la llibreria Laie:
•
•
•

Millor article o entrada original (creada de nou): val regal per un import de 150 €
(primer premi) i dos accèssits de 50 €.
Millora d’entrades existents: val regal per un import de 100 €.
Redactor o redactora més actiu: val regal per un import de 100 €.

Jurat
El jurat està constituït pels membres de la Comissió de Dinamització Lingüística i un membre
d’Amical Wikimedia i valorarà les aportacions de la viquimarató tenint en compte diferents
criteris, com ara la qualitat, l’adequació, el rigor, etc. de la producció escrita.
El jurat pot excloure del concurs qualsevol participant si considera que el contingut editat és
ofensiu o inadequat.
Veredicte i lliurament de premis
El jurat farà públic el veredicte i s’entregaran els premis al mes de desembre, abans de Nadal, a
la Facultat de Física. Oportunament s’anunciaran el dia, l’hora i el lloc.
En el lliurament de premis els guanyadors poden explicar o comentar breument el seu treball o
la seva experiència.
L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.
Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física
Serveis Lingüístics
Amb el suport de:
Facultat de Física
Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística
Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física
PAU dels Serveis Lingüístics de Diagonal Sud
934 035 899
www.ub.edu/paraules-fisica/
xdfisica@ub.edu

