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   imatge i projecció exterior

Amb la col·laboració de Fundación Telefónica

L’Institut Ramon Llull obre una extranet
per als lectors de català d’arreu del món

Des d’avui l’Institut Ramon Llull (IRL) posa a disposició dels lectors de català un nou
espai virtual de treball i de comunicació en forma d’extranet. Actualment, la xarxa de
lectorats de català de l’IRL està integrada per 82 lectors i més de 5.000 alumnes.
 
L’extranet té apartats habituals com informacions i notícies, així com recursos
d’aprenentatge, xats i fòrums, correu intern i extern, i un apartat de secretaria on els
lectors trobaran documents administratius i d’instruccions per formalitzar tasques
diverses. L’IRL també ha habilitat un correu electrònic personal per als lectors amb el
domini lectorats.net (aviat lectorats.cat). La Fundación Telefónica ha proporcionat la
plataforma tecnològica necessària per a fer possible el projecte.
  
Cal destacar l’apartat “calaix del lector” en l’apartat de “recursos”. En aquest apartat
el lector hi podrà introduir material de producció pròpia que hagi treballat amb els seus
estudiants i que vulgui compartir amb altres lectors perquè consideri que els hi pot ser
d’utilitat.

L’extranet també inclou el projecte Aprencat, que es realitza conjuntament amb el
DURSI i la Fundació i2cat i que té per objectiu visualitzar multiconferències amb
l’anomenat internet-2 (alta velocitat) de material audiovisual. De moment, els lectors
rebran la senyal internacional de Televisió de Catalunya en directe, i properament
s’inclouran diferents actes organitzats per l’IRL com per exemple les jornades de
catalanística celebrades a Brussel·les, Barcelona i Nàpols (2005) i documentals
culturals.

D’aquí a dues setmanes l’extranet obrirà un apartat anomenat “aules”. Aquesta opció
permetrà establir grups de treball i d’intercanvi, ja sigui entre lectors o entre aquests i
els seus alumnes.

Barcelona, 1 de març de 2006

Per a més informació:

Emma Reverter
Imatge i Projecció Exterior
Institut Ramon Llull
93 467 80 00




