EDITAR REFRANYS DE VIQUIDITES EN BREUS PASSOS
1a Viquimarató de Refranys - Juny de 2017

1. Accediu a l’entrada en qüestió a través del cercador intern del projecte.

2. Cliqueu la pestanya Modifica (no pas Modifica el codi) i veureu que carregarà una barra
d’eines que us conduirà al mode d’edició.

3. Dins el mode d’edició, cerqueu entre refranys la posició alfabètica d’aquell refrany que
vulgueu introduir i cliqueu a Inserta paràgraf.
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4. Un cop afegit el paràgraf, amb el cursor sobre línia seleccioneu a la barra d’eines
l’opció Insereix > Plantilla.

5. Se us obrirà una pestanya emergent. Escolliu la plantilla Dita i cliqueu Afegeix la
plantilla.

6. Ara us apareixeran els paràmetres d’aquesta plantilla que cal omplir. Atenció! Aquest
és el pas més important que heu de realitzar.
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Pel que fa a la referència bibliogràfica, és essencial que citeu la bibliografia utilitzant el
concepte següent i separant amb barres verticals (no inclinades):
{{sfn|COGNOMS AUTOR|COGNOMS AUTOR 2|ANY PUBLICACIÓ|pp=PÀGINES}}
Si voleu afegir més informació com ara el significat o altres variants del refrany amb llurs
referències bibliogràfics, feu clic a “Afegeix més informació” i ompliu els camps addicionals.
Un cop hagueu emplenat els camps, premeu el botó blau Insereix.

7. Busqueu si al final al final de l’entrada hi ha una secció anomenada Bibliografia. Si
existeix, ometeu aquest pas. Cliqueu a la barra d’eines a la secció Paràgraf
Encapçalament (^2).

>

8. Poseu nom al nou encapçalament que creareu: anomeneu-lo Bibliografia.
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9. A les línies següents a l’encapçalament, situeu-hi el cursor i inseriu-hi una Llista
puntejada o salteu de línia sota un llibre ja existent.

10. Un cop tingueu el punt de la llista inserit, feu clic a Insereix > Plantilla i d’allà
seleccioneu la plantilla de la obra que heu consultat.

Teniu tots els noms de plantilla a la pàgina centralitzada de la viquimarató, i sovint comencen
amb el cognom de l’autor (i en cas que tinguin més d’una obra, amb una paraula rellevant
després).

11. Publiqueu els canvis! Enhorabona, ja heu afegit un refrany al projecte!
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