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1. Breu introducció La portada de la Viquipèdia



  
1.1. Breu introducció Què hi podem trobar a la Viquipèdia?

VP:AVP:A

VP:LTVP:LT



  
1.2. Projectes germans Relació de projectes germans



  
1.2.1. Projectes germans Viquiespècies



  
1.2.2. Projectes germans Wikimedia Commons



  
1.1.3. Projectes germans Viquillibres



  
1.2.4. Projectes germans Viquinotícies



  
1.2.5. Projectes germans Viquidites



  
1.2.6. Projectes germans Viquitexts



  
1.2.7. Projectes germans Viccionari



  
1.2.8. Projectes germans Wikidata



  
1.3. Com es genera el contingut

Ítems

Declaracions

Valors

Qualificadors

Imatges

Àudio

Vídeo

ARTICLES

Plantilles
Infotaules

Parts implicades

El contingut que hi 
posem els editors



  
1.4. Els articles Parts de les pàgines wiki

Menú superior d’usuari i preferències

Menú d’edició i barra de cerca

Pàgina de discussió

Capçalera de l’article

Enllaç a pàgina de 
desambigüació (si existeix)

Contingut de l’article

Infotaula (si l’article en té)

1

3

6

2

4

5

7
Infotaula



  
1.4.1. Els articles Blocs mínims que conformen un article



  
1.4.2. Els articles - Edició vs Resultat final Part superior



  
1.4.3. Els articles - Edició vs Resultat final Part inferior



  
1.4.4. Els articles - Edició vs Resultat final Part inferior



  
1.4.5. Criteris de la Viquipèdia en català Admissibilitat – Requisits mínims

Per a ser admissible, un article ha de complir, com a mínim:

Tenir referències externes, fiables i neutrals que permetin 
comprovar que el seu contingut és verificable

Tenir format enciclopèdic, seguint el llibre d’estil, no es 
permet cap mena de promoció, ni fer currículums 

VP:NOVP:NO

VP:CIVP:CI

VP:FFVP:FF VP:CFVP:CFFonts fiables Citeu les fonts

VP:LEVP:LEQuè no és la Viquipèdia

Conflicte d’interessos

Llibre d’estil

L’editor/a no ha de tenir cap conflicte d’interès amb el subjecte 
de l’article, per a garantir-ne la neutralitat i objectivitat

VP:VERVP:VER Verificabilitat

VP:PVNVP:PVN Punt de vista neutral



  
1.4.6. Criteris de la Viquipèdia en català Admissibilitat - Descripció de conceptes

Tenir fonts fiables que permetin comprovar que el 
què es diu a l’article ho ha dit algun mitjà o font 
neutral i reputat

No es pot tenir proximitat personal, familiar, 
laboral, etc, amb el subjecte de l’article. No es 
permeten articles “per encàrrec” ni, com és obvi, 
fer-se un mateix el seu propi article. 

VERIFICABILITATVERIFICABILITAT

CONFLICTE
D’INTERESSOS

CONFLICTE
D’INTERESSOS

FONT FIABLEFONT FIABLE Una font secundària (a la Viquipèdia no s’hi fan 
treballs inèdits), aliena a l’objecte de l’article, 
neutral i reputada



  
1.4.7. Criteris de la Viquipèdia en català

Plantilles de manteniment

Admissibilitat – Plantilles de manteniment



  
1.5. Edició d’articles Avantatges dels usuaris registrats

Es conserva el vostre historial de contribucions

Es conserven les converses que tingueu amb altres editors

Els editors, revisors i administradors saben quin usuari sou
(us miren amb millors ulls)

PROU DE XERRAMECA

Editar de forma anònima o com usuari registrat



  
1.5.1. Edició d’articles Modificar articles existents

Què hi puc fer a l’article

Corregir ortografia i gramàtica

Afegir-hi contingut, amb les referències adients

Arreglar el format, seguint el llibre d’estil

Qualsevol altra cosa que l’article necessiti i tingueu permisos per a fer-ho

NO HI HA CONTRIBUCIÓ PETITA

VP:FFVP:FF

VP:LEVP:LE



  
1.5.1. Edició d’articles Articles nous

Quins articles puc crear

Els que encara no existeixin (cal fer una bona cerca a la Viquipèdia abans)

Els que tinguin referències necessàries per a verificar-ne el contingut

Els que no hi tinguem cap mena de relació directa

Si compliu els 3 punts anteriors, creeu el que més us agradi

A LA VIQUIPÈDIA HI CAP TOT
Amb el totxo que us he fotut fins ara, ja sabeu que el ”tot” no és literal



  
2. Quan comenceu Si necessiteu ajut

No veig com fer X, Y o Z

Tots hem començat, i hem hagut de demanar ajuda per les coses “més senzilles”

La Viquipèdia és molt diferent a tot, al principi quasevol cosa es fa grossa

Hi ha molta gent disposada i “esperant” per a ajudar qui necessiti un cop de mà

Demaneu orientació, si us cal! És l’única forma d’avançar i no frustrar-se en l’intent!



  

Podeu anar a la pàgina de discussió de qualsevol 
usuari, i plantejar-li la consulta

Poder cercar informació a l’apartat Ajuda de la barra lateral

Podeu anar a La Taverna i fer-la a qualsevol
dels seus apartats (en cas de dubte, Ajuda és el vostre lloc)

2.1. Quan comenceu Recursos

On puc preguntar?

VP:LTVP:LT VP:AVP:A



  
2.2. Edició Visual o Codi?

Dues formes d’editar, un únic resultat



  
2.2.1. Edició Editor Visual

Visual

1

2

1

2

Visual
Forma 1 Forma 2



  
2.2.2. Edició Visual vs Codi?

Visual Codi

1

2

1



  
2.2.3. Edició Resultat final

La Infotaula resultant que veuen els lectors



  

● Dades: https://www.wikidata.org/wiki/Q49034

● Imatges

– https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedy_lamarr_-_1940.jpg

– https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedy_Lamarr_in_Let%27s_Live_a_Little_(1948).jpg

– https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedy_Lamarr_in_The_Heavenly_Body_1944.jpg

– https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedy_Lamarr_Publicity_Photo_for_The_Heavenly_Body_1944.jpg

2.2.4. Edició Orígen de les dades - Resultat final

https://www.wikidata.org/wiki/Q49034
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedy_lamarr_-_1940.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedy_Lamarr_in_Let%27s_Live_a_Little_(1948).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedy_Lamarr_in_The_Heavenly_Body_1944.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedy_Lamarr_Publicity_Photo_for_The_Heavenly_Body_1944.jpg


  
2.2.5. Edició Sintaxi Wiki



  
2.2.6. Edició I si m’equivoco?

No heu de patir per si:

1)«Trenqueu la Viquipèdia»(o projectes germans)

2)Esborreu dades, imatges o qualsevol altre tipus de 
contingut sense voler

3)Alguna cosa no es veu com esperàveu que es veiés



  
2.2.7. Edició Don’t worry, be happy

I no heu de patir, perquè...

1) La Viquipèdia no es pot «trencar»
2) Totes les accions són revertibles, esmerçables o 

recuperables
3) Podeu anar retocant l’article fins que tingui     

l’aspecte que voleu (millor diverses edicions petites que una de molt grossa)

4) Abans d’angoixar-vos, demaneu ajuda!
VP:LTVP:LT La Taverna



  
2.3. Creant contingut Com ho faig?

Si tot i això voleu «anar sobre segur»:

1) Creeu-vos un usuari, si no en teniu:   
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Crea_compte

2) Aneu a l’espai de proves del vostre usuari, i poseu-hi el vostre 
esborrany d’article.

3) Assegureu-vos de complir els 3 requisits de fa una estona!
4) Si voleu anar més tranquils abans de publicar-lo, sempre 

podeu demanar consell a un editor més experimentat per a 
acabar de polir-lo, si s’escau.

5) Ja el podeu publicar a l’espai de noms públic de la Viquipèdia! 



  

REPETICIÓ DE LA JUGADA
1.4.5. (reloaded) Criteris de la Viquipèdia en català Admissibilitat – Requisits mínims

Per a ser admissible, un article ha de complir, com a mínim:

Tenir referències externes, fiables i neutrals que permetin 
comprovar que el seu contingut és verificable

Tenir format enciclopèdic, seguint el llibre d’estil, no es 
permet cap mena de promoció, ni fer currículums 

VP:NOVP:NO

VP:CIVP:CI

VP:FFVP:FF VP:CFVP:CFFonts fiables Citeu les fonts

VP:LEVP:LEQuè no és la Viquipèdia

Conflicte d’interessos

Llibre d’estil

L’editor/a no ha de tenir cap conflicte d’interés amb el subjecte 
de l’article, per a garantir-ne la neutralitat i objectivitat

VP:VERVP:VER Verificabilitat



  
2.3.1. Creant contingut Espais de noms

I n’hi ha uns quants, però no ens atabalem:
Ei, frena...no has dit res abans d’«espais de noms»!



  
2.3.2. Creant contingut Espais de noms

Si observeu la URL d’una pàgina de la Viquipèdia, hi una part que sempre és 
igual, i altres que varien:
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Registre_i_entrada

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

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

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

https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari_Discussió:Papapep

https://ca.wikipedia.org/wiki/Discussió:Torroella_de_Montgrí

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:La_taverna

Espai principal

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