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Divendres, 23 de març 2018 - Biblioteca Comarcal Mora d’Ebre,
Dissabte, 24 de març 2018 - Biblioteca de Flix

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Map_Ribera_d%E2%80%99Ebre.png


Presentació



Què es i què no és Viquipèdia ?

La Viquipèdia només admet articles que ja han 
estat coberts amb fonts externes. Es considera 
admissible per a la seva inclusió si ha rebut 
cobertura significativa en fonts fiables i 
independents sobre el tema que volem editar 
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https://www.freshconsulting.com/wikipedia-is-the-first-place-to-look-and-the-last-place-to-source/


Algunes dades

Font: Viquipèdia (mida en volums)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Mida_en_volums
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_in_volumes

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Mida_en_volums
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_in_volumes


Algunes dades

Font: Estadístiques de la Viquipèdia Dimecres 28 de Febrer del 2018]
: https://stats.wikimedia.org/CA/Sitemap.htm

• 7è web més visitat del món i únic dels 10 
primers no comercial i sense publicitat 
• 298 versions idiomàtiques 
• Més de 10.000.000 consultes cada hora 
• Primers resultats 99% cerques a Google
• 19ena mundial en número d’articles però 
29ena en consultes

https://stats.wikimedia.org/CA/Sitemap.htm


Algunes dades

Font: Viquipèdia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia

Tipus de continguts editats en anglès

Font: List of Wikipedias
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

Les més editades

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias


Principis de la viquipèdia

Enciclopèdia

Neutralitat

Contingut lliure

Respecte

Viquipèdia:Els cinc pilars

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Els_cinc_pilars

Viquipèdia:Polítiques i normes

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Pol%C3%ADtica_i_normes

Millora continuada

Verificabilitat

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Els_cinc_pilars
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Pol%C3%ADtica_i_normes


Com col·laborar amb la Viquipèdia

• Crear un article nou
• Millorar-ne un d’existent
• Traduir d’una altra viquipèdia (Adv.)
• Correccions ortogràfiques i gramaticals
• Referenciar articles
• Afegir imatges (Wikimedia Commons) 

(Adv.)
• Promoure o contribuir a Viquiprojectes

(Adv.)
• Comentar dades i suggerir canvis. 

Participar fòrums ...
• Fer donacions econòmiques

Portal del viquipedista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Portal

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Portal


Conflicte d’interessos

Conflicte d'interessos a la Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Conflicte_d%27interessos 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Conflicte_d'interessos


Viquiprojecte Ribera d’Ebre

Viquiprojecte Ribera d’Ebre: https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Ribera_d%27Ebre

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Conflicte_d'interessos


Usuari



Editar sense usuari

1 2

21



Crear un compte

https://ca.wikipedia.org/wiki/Especial:Usuaris

Crea un compte: https://ca.wikipedia.org/wiki/Especial:Crea_compte

https://ca.wikipedia.org/wiki/Especial:Usuaris
https://ca.wikipedia.org/wiki/Especial:Crea_compte


Perquè crear un compte

• Tindreu un historial d'edicions: amb el llistat de canvis que 
realitzeu en qualsevol pàgina. Si no us hi registreu serà la vostra 
adreça IP la que identificarà les vostres contribucions.

• Tindreu la vostra pròpia pàgina d'usuari: on, si voleu, podreu 
escriure sobre vosaltres perquè d'altres puguin conèixer-vos una 
mica més.

• Tindreu la vostra pàgina de discussió per poder comunicar-vos 
amb d’altres usuaris.

• Podreu crear una llista de seguiment: Serveix per vigilar els canvis 
fets a les pàgines que més us interessin.

• Podreu reanomenar pàgines.
• Podreu configurar l'aspecte del web a la pàgina de preferències, 

pujar fitxers àudio, imatges ...

Raons per crear un compte

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Raons_per_a_crear_un_compte

https://ca.wikipedia.org/wiki/Adre%C3%A7a_IP
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%A0gina_d'usuari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Llista_de_seguiment
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Canviar_el_nom_o_traslladar_una_p%C3%A0gina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Prefer%C3%A8ncies
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Raons_per_a_crear_un_compte


Les meves preferències

• Permet canviar les preferències de visualització de la 
viquipèdia i dóna informació addicional sobre cada 
usuari.

✓ Per exemple, a la secció notificacions podrem escollir 
com volem que se’ns notifiquin els canvis dels nostres 
“seguiments” 

✓ Escollir alguns ginys com 

HotCat: afegeix, suprimeix i modifica categories amb 
suggeriments

refToolbar: afegeix un botó "Cita ref" a la barra 
d'edició que ajuda a inserir les plantilles de referències 
més habituals.



Els meus seguiments

2 opcions

✓ Quan visualitzem una pàgina 
marquem l’ “estrella” que trobarem al 
costat de “Mostra l’historial”. Un 
cop marcada quedarà en blau. 

✓ O seleccionem l’opció “Seguiment” 
del menú principal superior dret.



Les meves contribucions

Opcions

✓ Permet veure el treball editat o creat de 

nou per cada usuari registrat i també tots 

aquells que han fet contribucions 

posteriors.

✓ En l’actualitat hi ha l’opció beta de 

“traduccions automàtiques del castellà i 

anglès. 

✓ També incorpora els registres multimèdia  

carregats

Contribucions de l’usuari

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Contribucions_d%27usuari

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Contribucions_d'usuari


Pàgina d’usuari

➢ Una petita informació personal (nom, 

residència, adreces de contacte, web 

personal, aficions, etc.). Opcional

➢ Feina que fem amb la viquipèdia

➢ Coneixements idiomes (Viquipèdia:Babel)

➢ Àrees d'interès i coneixements 

(Viquipèdia:Etiquetes_d’Usuari)

➢ Planficació d'activitat en relació a la 

viquipèdia (vacances, absències 

temporals)

➢ Opinions sobre la viquipèdia ...

https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari:Xavier_Dengra

Viquipèdia:Pàgina d’usuari

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%A0gina_d%27usuari

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Babel

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Etiquetes_d%27usuari

https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari:Xavier_Dengra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%A0gina_d'usuari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Babel
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Etiquetes_d'usuari


Les pàgines de “proves”

Podem crear pàgines de “proves” i/o “sub-pàgines” 

amb l’estructura següent

Les subpàgines d'usuari són les pàgines amb la 

forma 

«Usuari:Nom d'usuari/Subpàgina»

https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari:Vallue/proves

https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari:Vallue/proves


Estructura d’un article



Estructura bàsica d’un article
1 Introducció

[Navegació] automàtica <3

2 Seccions del cos de l'article

2.1 Seccions

2.2 Paràgrafs

3 Seccions finals i 

complementàries

3.1 Referències o notes

3.2 Vegeu també

3.3 Enllaços externs

4 Categories

5 Enllaços altres projectes 

wikimèdia (opcional)

6 Imatges (opcional)

Estructura d’un article
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Estructura_d%27un_article

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Estructura_d'un_article


Discussió pàgina

Pàgina de discussió

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%A0gines_de_discussi%

C3%B3

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%A0gines_de_discussi%C3%B3


Historial pàgina

Historial de la pàgina

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Historial_de_la_p%C3%A0gina

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Historial_de_la_p%C3%A0gina


Enllaç wikidata

Wikidata

https://ca.wikipedia.org/wiki/Wikidata

https://ca.wikipedia.org/wiki/Wikidata


Apunts bàsics

Apunts guia ràpida d’edició
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Apunts_d%27ajuda
Modificació de pàgina avançat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Com_es_modifica_una_p%C3%A0gina
Llibre d’estil
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibre_d%27estil

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Apunts_d'ajuda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Com_es_modifica_una_p%C3%A0gina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibre_d'estil


4 passos per escriure

1- Botó editar

2- Escriure text

Editor visual o 
codi font 

3- Pre-visualitzar 
resultats

4- Guardar canvis

Guia d’ús: ttps://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica

Ajuda: https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Ajuda

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Ajuda


Pràctica 1

Creem un compte
+
Practiquem la sintaxi viqui amb els
“Viquipèdia:Apunts d’ajuda” 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Apunts_d%27ajuda

“Viquipèdia: Guia bàsica”
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica

“Viquipèdia: Ajuda”
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Ajuda

• 20 minuts

https://youtu.be/97FQAANY1zw

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Apunts_d'ajuda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Ajuda
https://youtu.be/97FQAANY1zw


Edició



Com començar un article

Pas previ

• Buscar diferents noms que tinguin el mateix 
significat

• Utilitzar fonts bibliogràfiques diverses per cercar 
neutralitat

• No copiar textos de les fonts
• Referenciar les fonts d'on treiem la informació

Creació

• Des d'un enllaç en vermell [[---]]  (text dins una 
pàgina existent)

• Escriure url de la pàgina possible -- > "enter" --> 
“Crea“ (1) 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Menescalia

• Des dels resultats no recuperats en vermell al 
cercador wiki (2)

• Des d'una pàgina de "proves "

1

2

https://ca.wikipedia.org/wiki/Menescalia


Enllaços interns i externs

Enllaços
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Enlla%C3%A7os
Enllaços externs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Enlla%C3%A7os_externs
Ajuda enllaços externs:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibre_d%27estil#Enlla.C3.A7os_externs

Es poden crear enllaços interns a 
altres projectes de Wikimèdia
afegint el prefix del projecte. Per 
exemple, en: es refereix a la 
Viquipèdia en anglès, així l'enllaç 
[[en:Apple]] porta a en:Apple, 
l'article "Apple" en anglès.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Enlla%C3%A7os
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Enlla%C3%A7os_externs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibre_d'estil#Enlla.C3.A7os_externs


Notes a peu de plana

A la Viquipèdia cal citar les 
fonts, és a dir, donar referències 
que puguin ajudar el lector a 
verificar la veracitat de l'article i 
a trobar més informació. Les 
bones citacions són fonamentals 
per ajudar a fer una Viquipèdia
fiable

Notes article
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_per_referenciar
Citeu les fonts
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Citau_les_fonts
Guia per referenciar  
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_per_referenciar
Manual x referenciar (Xavier Dengra)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari:Xavier_Dengra/Manual_1Lib1Ref

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Verificabilitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_per_referenciar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Citau_les_fonts
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_per_referenciar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari:Xavier_Dengra/Manual_1Lib1Ref


Categoritzar l’article

Cerca categories
https://ca.wikipedia.org/wiki/Especial:Categorias
Llibre estil categorització
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Categoritzaci%C3%B3

➢mínim 5 articles --> crear categoria
➢+ 15 articles categoritzats --> nova 

categoria

Cal categoritzar els articles a la categoria més 
concreta possible, i evitar la categorització 
redundant.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Especial:Categorias
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Categoritzaci%C3%B3


Articles orfes

Pàgines orfes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%A0gines_%C3%B2rfenes

➢Aquelles pàgines que no tenen cap enllaç 

des d’altres pàgines s’anomenen pàgines 

orfes

➢Cal evitar aquest tipus d’articles i 

possibilitar la vinculació entre articles a la 

viquipèdia.

➢Amb l’opció “que hi enllaça” de la caixa 

d’eines podem veure les pàgines que 

enllacen a un article determinat

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%A0gines_%C3%B2rfenes


Articles Qualitat

Articles de qualitat

Bona redacció, Llibre d'estil viquipèdia, Imatges

Viquipèdia: L'article perfecte

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:L%27article_perfecte

Viquipèdia: Què és un article de qualitat

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Articles_de_qualitat

Viquipèdia: Com escriure un bon article

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Com_escriure_un_bon_article

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:L'article_perfecte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Articles_de_qualitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Com_escriure_un_bon_article


Estadístiques

Pàgines orfes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%A0gines_%C3%B2rfenes

1

Podem tenir estadístiques sobre les nostres 

pàgines o en general:

Clicar “Mostrar Historial”

1. Clicar “Informació de la pàgina” al menú 

esquerre (dades globals) i al final 

d’aquesta pàgina clicar “Estadístiques 

de l’historial” (edicions i usuaris)

2. Clicar “Nombre de visites” al menú 

central (visites externes)

2

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%A0gines_%C3%B2rfenes


Pràctica 2

Editem un article nou a la pàgina de proves
(Tinguem en compte):

“Viquipèdia:Estructura d’un article” 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Estructura_d%27un_article

“Viquipèdia: Llibre d’estil”
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibre_d%27estil

“Viquipèdia: Anotacions a peu de plana”
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Anotacions_a_peu_de_p%C3%A0gina

“Viquipèdia: Citau les fonts”
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Citau_les_fonts

30 minuts

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Estructura_d'un_article
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibre_d'estil
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Anotacions_a_peu_de_p%C3%A0gina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Citau_les_fonts


Idiomes i plantilles



Enllaços entre viquipèdies

Enllaços entre viquipèdies
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Enlla%C3%A7os_entre_viquip%C3%A8dies

Què fer quan editem un article en el qual 

existeix una versió en un altre idioma ?

Wikidata, projecte col·laboratiu que 

centralitza, entre altres funcions, incorporar 

els enllaços del terme editat en altres 

llengües.

➢Cal accedir a l'opció del menú esquerre 

“Modifica els enllaços" dins la secció 

"Altres llengües“

o

➢Accedint a l'apartat "Element de Wikidata" 

del menú "Eines"

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Enlla%C3%A7os_entre_viquip%C3%A8dies


Traduccions entre viquipèdies

Viquipèdia:Traduccions

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Traduccions

Plantilla traducció

https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Traducci%C3%B3

Enllaços interwiqui

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Enlla%C3%A7_interviqui

Amical-bot (traducció automàtica programa informàtic)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari:Amical-bot

Com abordar la traducció d’un article d’un altra viquipèdia
1. Identificar l'article objecte de traducció

2. Afegir la plantilla {{traducció}} a la capçalera ----- seguint aquests paràmetres:

• : codi de la llengua (obligatori).

• : nom de la pàgina en la llengua original (obligatori).

• : data de la traducció (opcional).

• : número de versió (oldid) (opcional). Veure “caixa d’eines”

Per trobar el paràmetre oldid (el número de versió) podeu usar l'opció "Enllaç permanent" de la caixa

d'eines per veure el número de la versió actual a l'URL, o anar a una versió anterior de l'historial

aquest número es troba normalment al final de l'adreça web.

Exemple:  {{traducció|en|tobacco|25/12/2007}}

Bona pràctica:

Plantilla:Traduït de

https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Tradu%C3%AFt_de

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Traduccions
https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Traducci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Enlla%C3%A7_interviqui
https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari:Amical-bot
https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Tradu%C3%AFt_de


Traduccions automàtiques
1

2

3

Articles demanats:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Articles_demanats
Traducció de la setmana:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Traducci%C3%B3_de_la_setmana

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Articles_demanats
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Traducci%C3%B3_de_la_setmana


Traduccions automàtiques

4

5



Plantilles Plantilles (templates)
Codi que s’inserta en una pàgina i que permet formatar articles seguint una 

estructura determinada a través  del símbol {{     }}

Ajuda:Plantilla

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Plantilla

Tipologies de plantilles

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Plantilles

Plantilles d’edició

Traducció

Serveixen per informar que un article ha estat traduït d’una altra versió 

wikipèdia. S’inclou a la secció “Discussió” de la pàgina que creem. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Tradu%C3%AFt_de

Exemple:

Article traduït de:  {{Traduït de|fr|Adalolphe de Boulogne|04/02/18|80490901}}}

Plantilles de manteniment

Serveixen per avisar que la pàgina necessita algun tipus de revisió o millora. 

S’inclouen al principi del cos de l’article. 

Viquipèdia: Plantilles de manteniment

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Plantilles_de_manteniment

Exemple:

Pàgina inacabada

{{inacabat}}

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Plantilla
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Plantilles
https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Tradu%C3%AFt_de
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Plantilles_de_manteniment
https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Inacabat


Infotaules

Viquipèdia:Infotaules
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Infotaules

Infotaules

1. Són plantilles d'informació que

permeten visualitzar en una taula

estàndard les dades sobre

l'article que s'ha editat amb un

aspecte similar a la resta

d'articles del seu àmbit.

2. Les dades incloses en aquestes

taules són breus i s’extreuen

fonamentalment de wikidata.

Viquiprojecte:Adaptació de plantilles a Wikidata/infotaules
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Adaptaci%C3%B
3_de_plantilles_a_Wikidata/infotaules

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Infotaules
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Adaptaci%C3%B3_de_plantilles_a_Wikidata/infotaules


Audiovisuals



Contingut multimèdia: 
Wikimèdia Commons

A Wikimèdia Commons podeu carregar 

contingut audiovisual (imatges, sons, vídeos) 

que tinguin contingut cultural o educatiu amb 

una llicència lliure.

Tots els continguts de wikimèdia commons

són reutilitzables a qualsevol wikipèdia

Qualsevol arxiu pot ser utilitzat per tothom i 

amb qualsevol finalitat (inclosa la comercial)

Obres pròpies o amb permís de l’autor

Ajuda:Carregar imatges i altres fitxers multimèdia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Carregar_imatges_i_altres
_fitxers_multim%C3%A8dia

Commons:Upload/ca

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload/ca?us
elang=ca

Upload Wizard

https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard

Ajuda: Ús d’Imatges

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:%C3%9As_d%27imatges

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Carregar_imatges_i_altres_fitxers_multim%C3%A8dia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload/ca?uselang=ca
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:%C3%9As_d'imatges


Llicències 
possibles

CC-BY

Amb la llicència Creative Commons Reconeixement (CC-BY), els usuaris

són lliures de fer obres derivades i copiar, distribuir, mostrar i reproduir

l'obra, fins i tot comercialment.

Heu d'atribuir l'obra al seu autor o autors, i en utilitzar l'obra o distribuir-la,

heu d'esmentar les condicions de la llicència o enllaçar-les. Podeu decidir si

feu futures versions modificades disponibles sota CC-BY.

CC-BY-SA

Amb la llicència Creative Commons Reconeixement i Compartir

Igual (CC-BY-SA), els usuaris són lliures de fer obres derivades i copiar,

distribuir, mostrar i reproduir l'obra, fins i tot comercialment.

En utilitzar l'obra o distribuir-la, heu d'atribuir l'obra a l'autor o autors i heu

d'esmentar les condicions de la llicència o enllaçar-les. La vostra versió ha

d'estar disponible sota CC-BY-SA.

GNU, GPL i LGPL

La Llicència Pública General de GNU (GPL) i la Llicència Pública General

Menor (LGPL) són llicències de programari informàtic i normalment no són

utilitzades per a text o multimèdia. Tanmateix, algun contingut de Commons

(p. ex. icones o captures de pantalla de programes informàtics) està sota la

GPL o LGPL.

Fonts Imatges Domini Públic
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Public_domain_image_resources
Sobre les llicències
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/ca

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Public_domain_image_resources
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/ca


Pràctica 3

Incoporem plantilles de manteniment i/o Infotaula de 
persona
+

Imatges (incorporar una imatge ja penjada, penjar-ne una nova 
d’una font compatible, com ara                  )

“Plantilles de manteniment”
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Plantilles_de_manteniment#Plantilles_de_
manteniment_per_a_imatges
“Tipologia d’infotaules”
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Adaptaci%C3%B3_de_plantilles_a_Wikidata/inf
otaules
“Ajuda: Ús d’Imatges”
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:%C3%9As_d%27imatges

20 minuts

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Plantilles_de_manteniment#Plantilles_de_manteniment_per_a_imatges
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Adaptaci%C3%B3_de_plantilles_a_Wikidata/infotaules
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:%C3%9As_d'imatges


Dinamització



Viquiportals

Viquiportals

Agrupen articles sobre un tema determinat. El seu objectiu és fer 

difusió d’un tema al públic en general a diferència dels 

viquiprojectes que estan destinats als viquipedistes

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Portada

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Viquip

ortal

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Portada
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Viquiportal


Viquiprojectes

Viquipèdia:Viquiprojectes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Viquiprojecte
Viquiprojecte:GLAM (Galeries,Biblioteques,Arxius,Museus)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:GLAM
Viquiprojecte:Biblioteques
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Biblioteques

Viquiprojecte

Pàgina o col·lecció de pàgines dedicades

que permeten l'organització i coordinació

dels usuaris a per millorar articles amb un

determinat àmbit o objectiu.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Viquiprojecte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:GLAM
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Biblioteques


Versió app Android // IOS

App IOS
https://itunes.apple.com/app/wikipedia/id324715238?mt=8
App Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wikipedia

https://itunes.apple.com/app/wikipedia/id324715238?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wikipedia


✓ Llista de Viquiprojectes

✓ Viquiprojecte PESCAR

✓ Viquiprojecte GLAM

✓ Viquiprojecte Patrimoni Natural

✓ Viquiprojecte Viquidones-

Wikimujeres

Moltes iniciatives ...

✓ Articles de Qualitat

✓ Mil articles fonamentals

✓ 1000 articles cultura catalana admissibles 

en tota viquipèdia

✓ Articles demanats

✓ Traducció articles de qualitat

✓ Petició d’Imatges

✓ Portals temàtics

https://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Viquiprojectes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:PESCAR/2018
https://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Viquiprojectes_GLAM
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Patrimoni_natural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Viquidones_Wikimujeres
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Articles_de_qualitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Els_1.000
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Els_1000_Articles_sobre_la_cultura_catalana_que_tota_viquip%C3%A8dia_hauria_de_tenir
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Articles_demanats
https://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Traducci%C3%B3_d'articles_de_qualitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Petici%C3%B3_d'imatges
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Portada


Taverna (fòrum del viquipedista) + Ajuda

Taverna + Ajuda

Viquipèdia:La taverna/Ajuda

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:La_taverna/Ajuda

Viquipèdia:La taverna

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:La_taverna

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:La_taverna/Ajuda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:La_taverna


Webs útils

Pàgines d'ajuda ...

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Ajuda

Ajuda General

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Registrar-se

Registrar-se

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Prefer%C3%A8ncies

Preferències visualització

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Vigilar_p%C3%A0gines

Seguiment pàgines

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Contribucions_d%27usuari

Contribucions d'usuari

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%A0gina_d%27usu

ari

Pàgines d'usuari

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Com_es_modifica_una_p%C3%A0gina

Editar pàgina

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Historial_de_la_p%C3%A0gina

Historial pàgina

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Revertir_canvis

Revertir canvis

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Sintaxi_wiki

Sintaxi wiki

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Barra_d%27eines_d%27edici%C3%B3

Barra eines d'edició

Tutorials i manuals

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica

Guia bàsica

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Creador_d%27articles

Creador d'articles

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:El_meu_primer_article

El meu primer article

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibre_d%27estil

Llibre d'estil

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Welcome2WP_Catalan_PRO
D.pdf

Benvinguts a la viquipèdia

Per estar al dia ...
Amical wikimedia: https://www.wikimedia.cat/

... Pàgines d'ajuda

Barra eines d'edició

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Redirecci%C3%B3

Redireccionaments pàgina

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Enlla%C3%A7os

Enllaços interns i externs

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Citau_les_fonts - Citar 

fonts

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Anotacions_a_peu_de_p%C3%A0gina

Notes a peu de plana

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Categoria

Categories

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Sobre_les_proves

Pàgina de proves

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:El_meu_primer_article

El meu primer article

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Ajuda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Registrar-se
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Prefer%C3%A8ncies
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Vigilar_p%C3%A0gines
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Contribucions_d'usuari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:P%C3%A0gina_d'usuari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Com_es_modifica_una_p%C3%A0gina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Historial_de_la_p%C3%A0gina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Revertir_canvis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Sintaxi_wiki
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Barra_d'eines_d'edici%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Creador_d'articles
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:El_meu_primer_article
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibre_d'estil
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Welcome2WP_Catalan_PROD.pdf
https://www.wikimedia.cat/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Redirecci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Enlla%C3%A7os
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Citau_les_fonts
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Anotacions_a_peu_de_p%C3%A0gina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Categoria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Sobre_les_proves
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:El_meu_primer_article


Catalanitzador Windows
https://www.softcatala.org/programes/catalanitzador-de-softcatala/
Catalanitzador Android/IOS
https://www.softcatala.org/ordinadors-i-mobils-en-catala/tutorials/

Clau: catalanització sistemes operatius

https://www.softcatala.org/programes/catalanitzador-de-softcatala/
https://www.softcatala.org/ordinadors-i-mobils-en-catala/tutorials/


Guia bàsica/Resum:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica/Resum

Tot es començar ...

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica/Resum


Guia bàsica/Resum:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica/Criteris

Participeu ...

✓ Projecte participatiu i amb qualitat d'abast
mundial.

✓ En la teva llengua i en totes aquelles que 
vulguis.

✓ Tota participació per petita que sigui és
rellevant !

✓ Col·labores en la difusió de la cultura i 
llengua del teu país, comarca, o poble

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica/Criteris


Font imatge [Miravet-Ribera d’Ebre] : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miravet-ribera_d%27ebre-2010_(9).JPG

Moltes gràcies a totes/ts !

Correu-e: vicenc.allue@uab.cat // usuari viqui: vallue

Versió en línia: https://ddd.uab.cat/record/188611

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miravet-ribera_d'ebre-2010_(9).JPG
mailto:vicenc.allue@uab.cat
https://ddd.uab.cat/record/188611

