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Visió de la Viquipèdia

Que tot el coneixement humà estigui estigui disponible en 

català , i que tot el coneixement de la cultura catalana 

estigui disponible en qualsevol llengua (Amical Wikimedia)

Entorno digital

Amb el 

suport

1r Congrés d'Ornitologia de 

les Terres de Parla Catalana 

(COTPC),

12, 13 i 14 d'octubre a Barcelona. 
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1. Autenticació

2. Creació compte

3. Historial

4. Modifica pàgina

5. Mencions qualitat

6. Discussió

7. Redireccions

8. Link Wikidata

9. Link Wikiprojectes

10. Link vers. llengües

11. Introducció

12. Seccions

13. Imatges Commons

14. Infotaula

15. Complements 

(Bibliografia...)

16. Fonts externes

17. Autoritats externes

18. Categories

Missió

Capacitar i involucrar a persones de tot el món per 

organitzar i desenvolupar continguts educatius sota una 

llicència lliure, difonent-los globalment i de forma eficaç

(Wikimedia Foundation)

Objectius VP:Ocells

L'impuls dels continguts sobre ocells en el marc de la 

filosofia del coneixement obert i participatiu, en llengua

catalana, amb la normalització de les denominacions i 

incidència en la qualitat dels articles incorporats.

Perquè la Viquipèdia

* Participa en un projecte global i lliure d'impacte mundial 

(5ena font segons rànking Alexa)

* Forma part d'una comunitat activa i compromesa amb el 

coneixement obert, lliure i participatiu.

Com ho fem ?

 Contingut enciclopèdic

 Accés lliure

 Neutralitat ideològica

 Respecte comunitat

 Millora continuada

 Verificabilitat fonts

 Voluntariat

Que m’aporta com a ornitòleg ?

 Contribueix a millorar la fiabilitat dels articles ornitològics com

a font principal accessible als cercadors

 Visibilitza la teva recerca formal i de camp utilitzant fonts

prèviament difoses i guanya impacte en Altmètriques

 Col·labora amb viquiprojectes germans en altres llengües: 

"WP:Birds", "WP:Ornithologie", "WP:Aves" ...

 Utilitza el directori d'éssers vius coneguts: 

species.wikimedia.org

 Allibera fotografies lliures amb llicència "by" o "by-sa": 

commons.wikimedia.org

 Impulsa les dades estructurades obertes, claus per la 

recerca: www.wikidata.org

Pòster disponible en cat-esp-ang

https://ddd.uab.cat/record/196376

Enllaç al projecte:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Ocells

https://ca.wikipedia.org/wiki/VP:OCELLS

Enllaç imatge fons:

https://pixabay.com/en/forest-mist-nature-trees-

mystic-931706/

Contacte: activitats-viquipedia@uab.cat

WP:BIRDS WP:ORNITHO WP:AVES VP:OCELLS

Articles 23746 11848 6004

Articles de qualitat 194 123 4

Articles bons 123 261 37

Articles Importància 

alta/elev
326 225 68

Ariticles importància 

mitjana
2615 1060 170

Categories 2717 604 614

Editors actius 123 31 47

https://www.alexa.com/topsites
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Birds
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Ornithologie/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Aves/
https://species.wikimedia.org/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Text_de_la_llic%C3%A8ncia_de_Creative_Commons_Reconeixement-Compartir_Igual_3.0_No_adaptada
https://commons.wikimedia.org/
https://www.wikidata.org/
mailto:activitats-viquipedia@uab.cat

