
mateixa al Text 2

Codi del viquitext Resultat
''cursiva'' cursiva
'''negreta''' negreta
== Encapçalament 2 ==

== Referències ==

Encapçalaments de diferents
=== Encapçalament 3 === nivells per a les subseccions
==== Encapçalament 4 ====

[[Enllaç intern]]

:Text del primer comentari

Enllaç intern a qualsevol altre article

Comentaris d’una discussió amb

[[Pàgina d’enllaç|títol alternatiu]]

::Text del segon comentari

o pàgina de la Viquipèdia en català

increment del sagnat a la dreta

Enllaç a un lloc web extern diferent[http://www.wikimedia.cat/

a la Viquipèdia (no al cos del text!)Amical Wikimedia]

[[Categoria:Fruita]] Classifica l’article en una categoria
* Maduixa Llista puntejada
* Préssec

# primera Enumeració
# segona

Fitxer multimèdia amb descripció i[[Fitxer:Foto.jpg|miniatura|Text]]

|Text|enllaç=pàgina d’enllaç]]

[[Fitxer:Foto.jpg|miniatura|150px|centre aliniat a la dreta (per defecte), o

Text.<ref>Font bibliogràfica</ref> Nota explicativa o bibliogràfica;

{{referències}}

{{sfn|cognom autor|any|pp=pàgina}}

#REDIRECT [[Sinònim]]

--~~~~

Totes les referències bibliogràfiques

Signatura d’usuari amb data i hora

Per a la bibliografia amb viquitext, llegiu Viquipèdia:Guia per referenciar

Text 1.<ref name=“revista A”> definició de la font “revista A” al
Font bibliogràfica</ref>
Text 2.<ref name=“revista A” />

Text 1 i reutilització posterior de la

amb canvi de mida, posició i enllaç

{{Ref-web}} Referències bibliogràfiques per a
webs, publicacions (revistes, tesis) i
llibres, amb paràmetres propis

Referència de llibre, pàgina a pàgina

{{Ref-llibre}}
{{Ref-publicació}}

de l’article compilades en una llista

Redirecció d’un sinònim a un article

Apunts i dreceres
de la Viquipèdia
EDITOR DE CODI

v. 2020 - adaptat de Wikimedia Österreich (CC-BY)

Trobareu tota l’ajuda sobre l’editor de codi a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:Ajuda

www.wikimedia.cat
Casa Orlandai. c/ Jaume Piquet, 23 (08017 Barcelona)

disponible lliurement en català.»
«La suma de tot el coneixement humà,



Barra d’eines d’edició Resultat
Format del text →

Negreta
Cursiva

v. 2020 - adaptat de Wikimedia Österreich (CC-BY)

cursiva

categories temàtiques

Format del text → negreta

suggeriments, es veurà en vermell.

Paràgraf→ Encapçalament de nivell Encapçalament de diferent nivell per
1 / 2 / 3 / 4 o Preformatat a les subseccions o text preformatat
Mot(s) seleccionat(s) amb el cursor Enllaç intern blau a un altre article
→ Enllaç → cerca de l’article de la Viquipèdia. Si no apareix als
entre els suggeriments

Enllaç a un lloc web extern diferentEnllaç → pestanya Lloc web
a la Viquipèdia (no al cos del text!)enllaç extern→ copia l’adreça URL

Opcions → Categories→ escull Classifica l’article en una o més

Estructura → Llista puntejada Llista puntejada
suggeriments → Aplica els canvis
una o més categories d’entre els

Estructura → Llista numerada Enumeració
Fitxer multimèdia amb descripció i

Canvis de mida, posicionament i
visualització un cop inserit el fitxer

Posició, Tipus d’imatge i Mida

Insereix→ Imatges i multimèdia

Pestanya Avançat→ opcions
Clic al fitxer → Modifica→

aliniat a la dreta per defecte

d’imatge→ Insereix
imatge→ descriu-la al camp Peu

Cita→ pestanya Automàtic→

Opcions → Configuració de la

Cita→ pestanya Reutilitza→

Insereix→ Més→ Llista de

→ cerca un concepte i escull d’entre

Referència bibliogràfica automàtica

el tipus de font (llibre, web, revista...)
amb paràmetres manuals segons
Referència bibliogràfica introduïda

Redirecció d’un concepte sinònim a
un article per indexar-lo fàcilment al

Mateixa referència diversos cops al

Totes les referències bibliogràfiques

de paràmetres) → Aplica els canvis
→ Modifica (en cas d’errors o manca

Aplica els canvis

els suggeriments → Utilitza aquesta

Cita→ pestanya Manual→ escull
el tipus de bibliogràfica → emplena
els paràmetres possibles→ Insereix

insereix l’enllaç URL o el codi ISBN,

pàgina→ Redirigeix aquesta pàgina

escull entre les fonts ja introduïdes

referències

llarg del cos del text

de l’article compilades en una llista

DOI o ISSN → Genera→ Insereix

→ escriu el nom de l’article destí →

Símbols de teclat → ∞ m²ඎ Símbols i altres alfabets

cercador de la Viquipèdia

Apunts i dreceres
de la Viquipèdia
EDITOR VISUAL

Trobareu tota l’ajuda multilingüe sobre l’editor visual a
https://www.mediawiki.org/wiki/Help:VisualEditor/User_guide/ca

www.wikimedia.cat
Casa Orlandai. c/ Jaume Piquet, 23 (08017 Barcelona)

disponible lliurement en català.»
«La suma de tot el coneixement humà,


