WEBS A PUNT .cat JA COMPTA AMB 2.000 ALUMNES INCRITS PER FER LA SEVA
PÀGINA WEB EN CATALÀ
El concurs, que busca impulsar l’ús del català a Internet, ha superat enguany el
nombre d’inscrits en l’anterior edició
Webs al Punt celebra aquest 2016 la sisena edició apostant per consolidar la
categoria d’aplicació mòbil

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barcelona, 1 de febrer de 2016. La Fundació puntCAT organitza un any més el certamen
Webs al Punt en el qual convida els estudiants de territoris de parla catalana a dissenyar
un lloc web o una aplicació mòbil en català dins del seu àmbit acadèmic.
Quan encara queden uns dies perquè finalitzi el període d’inscripció de la sisena edició
del concurs ja s’ha superat les xifres de l’any passat: s’hi han registrat prop de 2.000
alumnes, mentre que en el curs 2014-2015 n’hi van participar 1.856. En concret, el
nombre d’alumnes que treballaran en aquesta edició per idear, dissenyar i posar en
funcionament una pàgina web en català és de moment de 1.965 repartits en 667 grups
de 101 centres educatius d’arreu del països catalans (Balears, Catalunya i el País
Valencià).
La convocatòria per inscriure’s a la 6a edició d’aquest certamen, que va dirigit a alumnes
d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior del curs 2015/2016 finalitza
el proper 5 de febrer.

El concurs consisteix en què els alumnes elaborin llocs web o apps escrits com a mínim
en català -es poden incloure altres llengües- i de temàtica lliure. Els equips han d’estar
formats per grups d’entre 2 i 5 alumnes que siguin supervisats pels tutors del seu
centre. D’aquesta manera, la Fundació puntCAT potencia el treball en equip com un
requisit bàsic en l’àmbit educatiu. Concretament, la darrera edició de Webs al punt .cat
comptà amb 609 grups de 105 centres de 63 poblacions diferents, entre les quals hi va
haver Barcelona, Manresa, Olot, Igualada, Lleida, València, Palma de Mallorca, Badalona
o Reus.
Un jurat d’especialistes del món de l’educació i les TIC determinarà el 23 d’abril quines
són les candidatures guanyadores de la 6a edició de Webs al punt .cat en les tres
categories de millor lloc web del certamen (de 1r a 4t d'ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius de Grau Mitjà, i Cicles Formatius de Grau Superior) i en la categoria de millor
aplicació mòbil, que enguany tindrà un paper molt rellevant al concurs, ja que la
Fundació puntCAT valora el paper cada cop més preponderant de les apps en l’àmbit de
les TIC. Alhora, l’AMIC Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació lliurarà el Premi
especial futurs periodistes, que reconeix el millor web d’un mitjà de comunicació digital
del concurs.
Tots els guanyadors seran reconeguts en una Gala de Premis que se celebrarà el proper
26 d’abril al CosmoCaixa. Per a més informació, consulteu el web del concurs Webs al
punt .cat
La Fundació puntCAT
La Fundació puntCAT és una entitat privada sense ànim de lucre ni filiació política
fundada el 28 de desembre de 2004. La seva finalitat fundacional és promoure tota
mena d'activitats relacionades amb la creació, gestió i control del registre del nom de
domini .cat i, en general, amb la promoció de la llengua i la cultura catalanes a l'àmbit
d'Internet i de les noves tecnologies de la informació.
El domini .cat
El domini .cat va néixer el 2006 i va ser el primer domini associat a una comunitat
lingüística i cultural. Impulsat per la societat civil, el .cat pertany a la categoria de
dominis patrocinats i, per poder registrar-s’hi, el web ha de tenir continguts significatius
en català o tractar temes vinculats amb la cultura catalana.
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