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Per on començar

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 3



4
7. Per on començar 4



5
7. Per on començar 5



6
7. Per on començar 6

Crear un article nou?
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Crear un article nou?
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Anomenar pàgines

http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:Anomenar_pàgines

•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 
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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)
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El títols

== Títol == Història

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

==== Títol ==== Fundació de Gerunda

Etc.
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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
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8. Sintaxi bàsica

Els enllaços

[[escultura]] permet un enllaç intern a escultura

[[renaixement|renaixentista]] permet un enllaç intern a 

renaixement, però posant el text renaixentista.

[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
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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
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Les taules Les taules

{|  Principi d’una taula

|- Línia nova

| Nova cel·la

|} Fi de la taula
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Notes a peu de pàgina

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

•Bibliografia

•Vegeu també

•Enllaços externs

•Referències
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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]]
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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]] 
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10. Funcionament de la comunitat 32

Enhorabona ja saps el 99% del que 

cal per fer bons articles. Endavant.


