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1. El projecte Viquipèdia

• És un projecte, l’objectiu del qual és 
construir una enciclopèdia lliure en cada 
una de les llengües existents en el món

• Va començar el 2001

• 9 milions d’articles en 250 llengües

• En català 170.000

1.  El projecte viquipèdia. Vista general. 4
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Per què viquipèdia?

El principi d’elaboració de la viquipèdia reposa en el fet 
que tot lector pot contribuir creant o modificant de 
forma immediata.

I és que viquipèdia és…

1.  El projecte viquipèdia. Vista general. 5
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Una enciclopèdia...
...un conjunt de coneixements....

...diferent:
•Col·laborativa

•Gratuïta

•Lliure i reutilitzable

•Modificable en temps real

•Multilingüe

1.  El projecte viquipèdia. Vista general. 6
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Una comunitat...

• « Be bold »(sigues atrevit)

• Tothom s’equivoca.

• Hom aprèn equivocant-se.

•Un treball comunitari

• Un article es construeix  a poc a poc.

• Sempre es pot millorar.

• Sempre hi ha algú per aconsellar els nouvinguts.

1.  El projecte viquipèdia. Vista general. 7
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Què és wikimedia?

•Una fundació, finançada 

amb donacions.  Creada el 2003.

•El suport a tots els projectes.

•Les comunitats, els chapters.

1.  El projecte viquipèdia. Vista general. 8
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Com arribar a un article

1.  El projecte viquipèdia. Vista general. 9

http://ca.wikipedia.org/ 
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2. El contingut és sota llicènciade 
documentació lliure de GNU

• Tots els continguts són sota la mateixa llicència.

• Els materials que es publiquen a la viquipèdia es 
poden fer servir amb qualsevol propòsit, (incloent-hi 
finalitats amb ànim de lucre).

•Un cop penjat un material amb llicència GNU no es 
pot: reproduir-ho sense reconèixer els autors, traduir-
ho sense reconèixer els autors i atribuir-se la propietat 
i impedir la reproducció.

2. La llicència.

GNU's Not Unix

12
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3. A destacar en un article

3. A destacar en un article 13
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3. A destacar en un article 14
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3. A destacar en un article 15
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3. A destacar en un article 16
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3. A destacar en un article 17
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4. Difusió

16540728734Carícies (pel.)

128715957164Salvador (pel.)

12817711390136Sergi López

7*121ACC

77211172697Joel Joan

frenesca

4. Difusió 19
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5. Polítiques de la viquipèdia: 

Els cinc pilars

5. Els cinc pilars 20
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6. Allò que la Viquipèdia no és.
La viquipèdia no és una democràcia.

El principi de funcionament és el consens. El que compta és 
l’argumentació, el convenciment i la cerca de punts en comú per 
aconseguir acords d’àmplia majoria.

La viquipèdia no és una burocràcia.

Les normes són per facilitar la feina i per recordar allò que està
consensuat. En cas de conflicte preval l’esperit de la norma sobre la lletra. 
Si les normes us impedeixen millora l’enciclopèdia,ignoreu-les, però 
respecteu el consens.

La viquipèdia no és una anarquia

És un projecte obert, autogestionat i sense jerarquies, però aquestes 
llibertats es poden restringir si interfereixen el propòsit de construir una 
enciclopèdia.

6. Allò que la viquipèdia no és 21
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6. Allò que la Viquipèdia no és.
La viquipèdia no és un grup de discussió.

Les discussions són per millorar els articles. Els comentaris a les 
pàgines de discussió que no estiguin relacionats  amb els articles i que 
clarament no serveixin per a millorar-los  i no tinguin aquest objectiu, 
seran esborrats.

La viquipèdia no és un servei d’allotjament web.

La pàgina d’usuari és part de la viquipèdia per facilitar la coordinació
amb els altres usuaris. No és un bloc ni un lloc per l’autopromoció. 

6. Allò que la viquipèdia no és 22
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7. Per on començar / 1

Registrar-se

Classes d’usuaris

Anònim: Conegut només per la seva adreça IP.

Registrat. Pots participar també a la vida de la 
comunitat, a més de modificar les pàgines.

7. Per on començar 23



24
7. Per on començar 24



25
7. Per on començar 25
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PER ON COMENÇAR?

7. Per on començar 26
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7. Per on començar 27
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7. Per on començar 28
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7. Per on començar 29



30

8. Sintaxi bàsica
Els enllaços

[[escultura]] permet un enllaç intern a escultura

[[ renaixement|renaixentista]] permet un enllaç intern a 
renaixement, però posant el textrenaixentista.

[[http://www.epdlp.com/pintor ?id=234 Donato di Noccolo
Donatello]] permet un enllaç extern al lloc web indicat, 
amb el text  Donato di Niccolo Donatello

8. Sintaxi bàsica 30
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Estils de lletra

''David'' posa el text en cursiva: David

'''David''' posa el text en negreta: David

'''''David''''' posa el text en cursiva i negreta: David

( '  tecla de l’apòstrof)

8. Sintaxi bàsica 31
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El títols

== Títol == Història

=== Títol === Època antiga: Ibers i romans

==== Títol ==== Fundació de Gerunda

Etc.

8. Sintaxi bàsica 32
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Les llistes no numerades

* Un element

* Un altre element

* Aquí n’hi ha un altre

Les numerades

# cosa 1

# cosa 2

# cosa 3

8. Sintaxi bàsica 33
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Les taules Les taules

{|  Principi d’una taula

|- Línia nova

| Nova cel·la

|} Fi de la taula

8. Sintaxi bàsica 34
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9. Per on començar  / 2
1. Com s'edita una pàgina. 

2. Anomenar pàgines

3. Ús d'imatges

4. Plantilles

5. Categories

6. Notes a peu de pàgina

7. Redireccions

8. Desambigüació

9. Traducció d’articles d’altres idiomes. 

9. Per on començar  / 2 35
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Com s'edita una pàgina

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Com_s’edita_una_pàgina

9. Per on començar  / 2 36
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Anomenar pàgines

http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:Anomenar_pà gines

•Assegureu-vos que el nom que feu servir és únic 

•Feu redireccions

•Feu servir sempre noms en singular 

•Vigileu els accents! 

•Noms de persona

•Topònims 

•Éssers vius

•Paraules inexistents en el català

•Tipografia 

9. Per on començar  / 2 37
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Ús d'imatges

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Ús_d’imatges

•On són les imatges?

•Fer-les servir

•Carregar imatges

9. Per on començar  / 2 38
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9. Per on començar  / 2 39
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[[Donkey Catalan race.jpg|right|300px|thumb!Ase català]]

9. Per on començar  / 2 40
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Plantilles

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

Plantilles disponibles

http://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Plantilles

Ús d'una plantilla

Per a incloure una plantilla dins d'un article heu d'escriure

{{nom-de-la-plantilla}}

9. Per on començar  / 2 41
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9. Per on començar  / 2 42
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Categories

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

Quines categoria puc utilitzar?

http://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Principal

Com afegir un element dins d'una categoria?

[[Categoria:Nom de la categoria]]

9. Per on començar  / 2 43
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Notes a peu de pàgina

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Notes_i_cites

•Bibliografia

•Vegeu també

•Enllaços externs

•Referències

9. Per on començar  / 2 44
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9. Per on començar  / 2 45
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Redireccions

Una redirecció és una ordre especial que es pot posar en 
pàgines wiki de manera que tothom que segueix un enllaç
a la pàgina A s'enviï a la pàgina B. Les redireccions
s'utilitzen per mantenir la Viquipèdia organitzada 
centralitzant la informació de manera que noms múltiples, 
abreviatures, errors ortogràfics o temes relacionats puguin 
apuntat tots al mateix lloc.
Una redirecció es crea escrivint el text
#REDIRECT [[Nom_de_la_pàgina]] 

9. Per on començar  / 2 46



47

Desambiguació

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Pàgina_de_desambiguació

Una pàgina de desambiguacióés una mena de pàgina que es 
fa servir a la Viquipèdiaper redirigir cap a entrades més 
específiques quan un mateix mot conté més d'un significat 
diferent que sigui mereixedor d'un article. 

Per exemple: Delta

9. Per on començar  / 2 47
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TRANSLEDIUM   http://www.translendium.com/

MERRIAM WEBSTER  http://www.merriam-
webster.com/dictionary/HELLO

LEXILOGOS  
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm

GREC  http://www.grec.cat/cgibin/mlt00x.pgm?GECART=0013641

Les traduccions des d’altres idiomes

9. Per on començar  / 2 48
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10. Funcionament de la comunitat: 

•Normes

•Administradors

•Sistema de presa de decisions

•Els projectes

•Sistemes de comunicació entre editors

10. Funcionament de la comunitat 49
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Administradors

Els administradors són usuaris que a més d’editar poden:

•Esborrar pàgines i imatges

•Veure i restaurar pàgines o imatges esborrades

•Bloquejar i desbloquejar adreces IP

•Bloquejar i desbloquejar adreces usuaris registrats

•Protegir i desprootegir pàgines

•Editar pàgines protegides

•Revertir pàgines ràpidament

10. Funcionament de la comunitat 50
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Presa de decisions: CONSENS

En l’edició d’articles

10. Funcionament de la comunitat 51
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Projectes

Un projecte és una col·lecció de pàgines dedicades a una família específica 
de la informació dintre de la Viquipèdia. No és un lloc per escriure els 
articles de l'enciclopèdia, però sí un recurs per a la coordinació de l'ajuda i 
per organitzar l'escriptura dels article. Les pàgines unides de discussió són 
un fòrum convenient per als interessats en un projecte en concret. 

Exemples:

• http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Traducci ó_d’articles_de_qualitat

• http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Cinema

10. Funcionament de la comunitat 52
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Mitjans de comunicació entre editors

Interns: (s’inicien i s’caben dins la viquipèdia)

•Pàgines de discussió dels articles, projectes, categories..

•Pàgines de discussió dels usuaris. 

•Taverna.

Externs:

•Canal IRC

•Llista de correu

Intermedis: (s’inicien a la viquipèdia i queda extern) 

•Correu electrònic des de la viquipèdia

10. Funcionament de la comunitat 53


