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1. Perquè editar la Viquipèdia? 

Per ajudar-te a fer un treball de qualitat. Per aprendre a citar bé la informació. Per desenvolupar les teves 

competències tecnològiques. Per donar un rendiment al teu esforç. Per visibilitzar la teva feina. Per difondre el 

coneixement científic a la societat. Per contribuir a millorar la salut del català. Per aprendre a treballar en un 

projecte col·laboratiu. Per responsabilitat social. Perquè tu també ets usuari/a de la Viquipèdia. Perquè creus en el 

contingut lliure. Llenca-t’hi! 

 

 

2. Tipologia de TFG 

El TFG d’edició de la Viquipèdia pertany a la tipologia Treball de divulgació i consisteix en l’elaboració d’un article 

a la Viquipèdia sobre un dels temes de l’àrea de coneixement del grau. S’haurà d’emprar un llenguatge formal 

que respecti les normes d’estil de la Viquipèdia incloent la neutralitat del contingut i la citació de les fonts 

d’informació.  

 

 

3. Selecció del tema 

 El TFG en format Viquipèdia admet tant l’elaboració d’articles de nova creació com de modificacions 

d’entrades ja existents.  

 Abans de seleccionar el tema definitiu del TFG comprova que no tingui un article a la Viquipèdia, tant en 

català com en altres llengües. Consulta la categoria d’un article d’una tema relacionat (Categories; al peu de 

pàgina d’un article) i explora les entrades existents. 

 Si la Viquipèdia ja conté un article del tema que vols treballar, valora si convé corregir-lo, completar-lo o 

ampliar-lo. En el cas que milloris una entrada existent el tribunal valorarà la teva aportació i les mancances 

que hagis adreçat en el nou treball.  

 La Facultat de Veterinària disposa d’un espai propi a la Viquipèdia (Viquiprojecte: Veterinària UAB) que conté 

una llista d’articles de veterinària i de ciència i tecnologia dels aliments que cal crear o millorar. Consulta-la 

per ajudar-te en la tria del tema https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Veterin%C3%A0ria_UAB 

 No s’admeten com a TFG traduccions d’articles d’altres llengües.  

 

 

4. Primers passos com a editors de la Viquipèdia  

La pàgina de benvinguda a la Viquipèdia t’ajudarà a resoldre les qüestions bàsiques que cal tenir en compte 

alhora d’editar https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Benvinguda  

Per començar, segueix aquests passos: 

 Obre un compte d’usuari https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Crea_compte&returnto=Portada 

 Mira el tutorial d’introducció a l’edició de la Viquipèdia   https://www.youtube.com/watch?v=97FQAANY1zw 

 Consulta la Guia bàsica d’edició  https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica  

 Llegeix les instruccions sobre com iniciar una pàgina 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Com_iniciar_una_p%C3%A0gina#Comen%C3%A7ar_una_p%C3%A0gina_d

es_de_la_p%C3%A0gina_de_proves  

Recorda d’iniciar la sessió com a usuari cada vegada que vulguis fer una edició de la viquipèdia, així la comissió 

d’avaluació del TFG podrà avaluar la teva contribució. 

 

 

5. Normes d’estil 

Abans de començar a escriure l’article repassa les normes d’estil de la Viquipèdia. El següent enllaç et serà de 

molta utilitat per saber com has d’estructurar el text (títol, seccions), quin llenguatge has d’utilitzar (temps verbals, 
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majúscules, acrònims, puntuació, estil científic), com enllaçar el teu article a altres articles, i com fer un bon ús de 

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

 

 

6. Fonts d’informació 

Les cites a les fonts d’informació són una part essencial dels Treballs de Fi de Grau i també de la Viquipèdia. 

Segueix les normes d’estil de la Viquipèdia per saber quan i com citar les fonts d’informació: 

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

També pots consultar el manual per inserir referències: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Bibliowikis/Manual_per_inserir_refer%C3%A8ncies  

 

Si elabores un article sense suficients citacions, aquestes no són de qualitat, o no segueixen el format 

estandarditzat, un altre editor et pot posar un avís a la capçalera del teu article i pot arribar a suprimir-lo. 

 

 

 

 

 

7. Categorització 

Tots els articles de la Viquipèdia ha d’estar inclosos a una categoria. Les categories tenen una importància 

fonamental a la Viquipèdia ja que serveixen per a agrupar el coneixement i fer-lo més accessible. Afegeix una o 

més categories al teu article per facilitar la navegació. Tot i això, es recomana només utilitzar les categories que es 

consideren essencials per a l'article. Trobaràs més informació sobre les categories a: 

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

 

 

8. Enllaços a altres articles de la Viquipèdia 

L’ús d’hiperenllaços és una característica molt important de la Viquipèdia. A mesura que avancis en la redacció del 

text, ves identificant els termes susceptibles de ser enllaçats amb altres articles ja existents a la Viquipèdia, o que 

puguin donar lloc a un article nou. Assegura’t que l'enllaç intern apunta a l'article correcte. No obstant això, no 

enllacis totes les aparicions d'una paraula; fes-ho tan sols la primera vegada que apareix, o un parell de vegades si 

l'article és llarg. Consulta https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibre_d%27estil#Enlla%C3%A7os 

 

 

9. Ús d’imatges 

Per poder reutilitzar una imatge en un article de la Viquipèdia cal que la llicència compleixi els requeriments de 

reutilització: CC-BY o CC-BY-SA. A Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) es poden trobar 

imatges lliures. Si no hi ha imatges lliures a disposició, o les no lliures no compleixen els requisits, pots crear les 

fotografies, taules, gràfiques, diagrames o esquemes que t’ajudin a il·lustrar o explicar el tema. La política de la 

Viquipèdia sobre els continguts no lliures és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

<<L'objectiu fonamental de la Viquipèdia és construir una enciclopèdia lliure, de lliure distribució i modificació, i d'ús 
il·limitat per a tothom en qualsevol mitjà. Per assolir aquest objectiu en general es rebutja tot contingut que no sigui 
lliure. Ara bé, per poder fer una enciclopèdia de qualitat, la Viquipèdia en català ha decidit permetre en determinats casos 
i amb certes condicions algun material no lliure necessari per les finalitats educatives i d'exposició>>  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipedia:Requisits_de_les_imatges_no_lliures  
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10. Dubtes terminològics 

El web del TERMCAT (www.termcat.cat) conté diversos diccionaris especialitzats d’interès per als graus de 

Veterinària i de Ciència i Tecnologia dels Aliments: 

- Diccionari de veterinària i ramaderia http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/163/Fitxes/    

- Diccionari d’anatomia http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/182/   

- Terminologia de ciències de la salut http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/   

- Lèxic de fàrmacs http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12/   

- Lèxic d’additius alimentaris http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/   

- Diccionari de criteris terminològics http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187/   

 

La llista completa de diccionaris del TERMCAT (incloent-hi diccionaris d’immunologia, malalties infeccioses, 

malalties metabòliques, mamífers marins, neurociència, ocells, oftalmologia, peixos, plantes, recerca clínica de 

medicaments, vacunes i química, entre d’altres) es pot consultar a http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/  

 

 

11. Quan puc publicar l’article en obert? 

Pots publicar el contingut del treball en qualsevol moment al llarg de l’elaboració del TFG. Recomanem que 

comencis el treball en una pàgina de prova de la Viquipèdia o en un processador de textos, i que vagis passant la 

informació a la pàgina definitiva a mesura que el text tingui una qualitat suficient i les fonts d’informació estiguin 

ben referenciades. Tingues en compte que a partir del moment que creïs un article o realitzis canvis aquests ja 

seran consultables per a tothom. Si la qualitat de la redacció és deficient, un altre editor pot afegir-te un avís a la 

capçalera de l’article, i podria arribar a eliminar-lo.  

 

 

 

 

Pots trobar la llista dels diferents avisos sobre la necessitat de millorar el contingut a 

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

 

 

12. Memòria del TFG 

La memòria del TFG del Treball d’edició de la Viquipèdia ha de tenir els següents apartats: 

o Títol i autoria 

o Context i justificació del tema a la Viquipèdia 

o Descripció de la contribució 

o Exposició del tema i bibliografia 

 

Tingues en compte els següents suggeriments alhora d’escriure la memòria: 

 Títol i autoria 

 Incloure el nom d’usuari de la Viquipèdia 

 Context i justificació del tema a la Viquipèdia 

 Descriure el context del tema a la Viquipèdia (a quina/es categoria/es pertany, com es vincula amb 

altres articles de la mateixa àrea de coneixement, etc.) 

 Justificar la necessitat de la contribució, tant si es tracta de l’elaboració d’una nova entrada com de la 

millora d’una entrada existent. En el cas d’una modificació d’un article, explicar quines mancances 

s’han detectat i com es pretenen abordar. 
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 Descripció de la contribució 

 Descriure les característiques generals de la contribució i com s’han estructurat dels continguts.  

 En el cas de modificació d’un article existent, descriure de forma clara quines millores has introduït. 

Utilitza les eines “historial” i “comparació de versions” de la Viquipèdia com a evidències de la nova 

contribució a la Viquipèdia (per exemple, mitjançant captures de pantalla de l’entrada anterior a la 

teva aportació). 

 Explica si has creat material gràfic per il·lustrar els continguts (diagrames, il·lustracions, fotografies, 

gràfics, etc.) 

 Explica si has utilitzat, ampliat o modificat material d’altres edicions lingüístiques de la Viquipèdia 

(text, referències, imatges, esquemes, taules) 

 Exposició del tema i bibliografia 

 Enllaç de l’article de la Viquipèdia 

 

 

13. Després de la defensa 

És possible que la comissió d’avaluació del teu TFG et proposi modificacions per millorar la qualitat del teu article, 

ja sigui en la redacció del text o en la llista de referències bibliogràfiques. Et recomanem que introdueixis els 

canvis proposats el més aviat possible després de la defensa del TFG. Pensa que el teu article serà un referent per 

a molts usuaris, i tens la responsabilitat d’oferir-los la màxima qualitat científica possible. 
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