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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. QUÈ ÉS VIQUIPÈDIA? 

Viquipèdia, «l’enciclopèdia lliure que qualsevol pot editar», es va crear l’any 2001. La versió 

anglesa de Viquipèdia té més de cinc milions d’articles, l’espanyola en té més d’1,2 i la catalana 

més de mig milió: aquestes xifres la situen molt per damunt de qualsevol altre projecte 

enciclopèdic anterior. Hi ha, de fet, més de dues-centes vuitanta versions lingüístiques de 

Viquipèdia i per a moltes d’aquestes llengües Viquipèdia s’ha convertit en la primera 

enciclopèdia que han tingut mai. 

Actualment és la setena pàgina web més visitada a internet —només superada per Google, 

Facebook, YouTube, Yahoo, Baidu i Amazon. La versió anglesa rep més de set mil vuit-cents 

milions de visites cada mes. A més, i a diferència d’aquests altres grans portals d’internet, 

Viquipèdia no és propietat de cap empresa privada ni de cap gran corporació multinacional.  

Viquipèdia no és propietat privada, però tampoc no és propietat pública, en el sentit habitual, 

atès que no pertany a cap Administració pública, Estat o govern. En termes estrictes és un bé 

comú i pertany, doncs, al procomú. Tot el seu contingut es publica sota una llicència Creative 

Commons (concretament la versió CC-BY-SA) que permet a qualsevol persona copiar, distribuir i 

modificar o adaptar-ne els continguts lliurement. 

La gestió i el manteniment de Viquipèdia depèn bàsicament dels seus editors i usuaris. Hi ha 

una fundació sense ànim de lucre, la Fundació Wikimedia, que dóna suport tant a Viquipèdia 

com als seus projectes «germans» (Wikidata, Viccionari, Viquillibres, etc.), però aquest suport 

consisteix, fonamentalment, en activitats de promoció i en el manteniment de la infraestructura 

tècnica de servidors. El finançament per a mantenir aquesta infraestructura s’obté a partir de 

donacions voluntàries d’institucions i usuaris individuals. 

Cal dir, però, que la Fundació Wikimedia no s’encarrega en absolut d’organitzar, gestionar o 

controlar la feina més important i més intensiva de l’enciclopèdia virtual: l’edició, la revisió i la 

millora dels seus articles. Aquesta tasca monumental recau sobre la immensa comunitat de 

viquipedistes voluntaris, formada per més de vint-i-dos milions d’usuaris registrats, un nombre 

encara més gran d’usuaris anònims i, entre tots ells, més de tres-centes mil persones que arriben 

a fer-ne més de deu edicions al mes. 
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1.2. VIQUIPÈDIA COM A CANAL DE COMUNICACIÓ PÚBLICA DE LA CIÈNCIA 

Un aspecte de Viquipèdia que, en canvi, acostuma a passar molt menys desapercebut és el 

seu ús com a font d’informació científica. Diferents estudis recents sobre comunicació i percepció 

pública de la ciència coincideixen a constatar que internet s’ha convertit, actualment, en la 

principal font d’informació científica per a la majoria de ciutadans (Brossard i Scheufele, 2013; 

FECYT, 2012). En els últims anys internet ha sobrepassat en aquest terreny els mitjans de 

comunicació tradicionals: premsa escrita, ràdio i televisió. Segons un estudi de la National 

Science Foundation (EUA), més del 60% dels ciutadans que busquen informació científica sobre 

algun tema específic recorre en primer lloc a internet, mentre que només un 12% recorre a la 

versió en línia de mitjans tradicionals, com la premsa diària o les revistes (National Science Board, 

2012).  

Les dades de la darrera Enquesta de percepció social de la ciència a Espanya de la FECYT 

(2015) mostren que Viquipèdia és la principal font d’informació científica per al públic espanyol 

a Internet —concretament per al 32,7% dels enquestats. Tot i que la televisió encara supera a 

internet com a canal prioritari, Viquipèdia esdevé, globalment, la font singular més consultada i, 

per tant, el canal de comunicació pública de la ciència més important en l’actualitat. Dit d’una 

altra manera, quan els ciutadans necessiten algun tipus d’informació específica sobre temes de 

ciència i tecnologia, és cada vegada més freqüent que accedeixin primer a Viquipèdia. 

La importància d’aquest fet no ha de passar desapercebuda. Cal tenir en compte que no 

solament parlem de cerques d’informació científica per a satisfer la simple curiositat o el desig 

de saber-ne més sobre un tema determinat —cosa que, per si mateixa, ja és certament 

destacable, considerant les queixes recurrents de diferents institucions sobre els baixos nivells 

d’alfabetització científica de la població. En primer lloc, moltes d’aquestes consultes del públic 

general es duen a terme sobre temes «sensibles» de caràcter mèdic o sanitari, per exemple, i es 

poden fer servir per a prendre decisions importants en relació amb la seva salut —teràpies, 

tractaments, medicaments, etc.— o la de persones properes. En segon lloc, pot ser que les 

consultes no es facin a títol individual, sinó que les duguin a terme membres d’associacions o 

col·lectius que també poden usar la informació obtinguda per a emprendre accions o projectes 

en un sentit particular. 
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1.3. QUANTITAT I QUALITAT  

Malgrat que és molt difícil determinar en termes precisos la quantitat d’articles sobre temes 

de ciència i tecnologia que es poden trobar a Viquipèdia, una estimació conservadora situa en 

un 10% el percentatge d’articles d’aquest tipus. És probable, de tota manera, que la xifra real, 

considerant totes les ciències i àmbits de coneixement (incloent-hi les enginyeries, les 

humanitats i les ciències socials), arribi al 20%, cosa que en la versió catalana representaria més 

de cent mil articles, en l’espanyola més de dos-cents mil i en l’anglesa més d’un milió. 

Determinar la qualitat dels articles a Viquipèdia encara és més complex. No tan sols cal tenir 

en compte l’enorme volum d’articles implicats, sinó també el fet que Viquipèdia es troba en estat 

de construcció permanent i els articles poden estar en estadis molt diversos d’elaboració: des 

d’una simple definició d’un concepte en poques línies fins als anomenats articles «de qualitat», 

que poden superar els cent mil bytes de text i inclouen material audiovisual, gràfics i taules de 

dades, enllaços a altres articles, nombroses referències i un apartat de bibliografia, entre altres 

elements. 

Tot i això, diferents estudis han intentat aproximar-se a la qüestió mitjançant diverses 

estratègies, principalment seleccionant mostres d’articles o centrant l’atenció en algun àmbit 

específic. Wedemeyer et al (2008), per exemple, van elaborar un estudi comparatiu entre articles 

sobre ciència publicats a l’Enciclopèdia Britànica i els seus anàlegs a Viquipèdia; Brown (2011), 

per la seva banda, va dur a terme una anàlisi de la qualitat dels articles de ciència política a la 

Viquipèdia anglesa. De fet, el treball pioner a comparar la qualitat dels articles sobre temes 

científics entre Viquipèdia i la Britànica és el conegut i controvertit article de Giles (2005). Cal 

esmentar també l’estudi de Nielsen (2007), capdavanter en l’anàlisi de les citacions i referències 

a articles científics convencionals com a indicador indirecte de qualitat dels articles de Viquipèdia. 

Finalment, estudis recents mostren que els professors universitaris, contràriament al que es 

pensa sovint, consulten Viquipèdia amb molta assiduïtat (gairebé tanta com els estudiants) i 

tenen una bona percepció de la seva qualitat (Aibar et al, 2015). 

La conclusió majoritària d’aquests estudis és que la qualitat mitjana dels articles de 

Viquipèdia —entesa com l’exhaustivitat i fiabilitat de la informació que ofereixen— és 

comparable o superior a la de les enciclopèdies tradicionals i, especialment, a la de l’Enciclopèdia 

Britànica, que acostuma a ser considerada la millor enciclopèdia en termes de qualitat. A això cal 

afegir un parell de consideracions extres a favor de Viquipèdia: si algú detecta errors a Viquipèdia 

els pot corregir de manera immediata i, a més, el volum d’informació que conté és molt més gran 
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(la versió anglesa, per exemple, conté seixanta vegades més text que la Britànica i disset vegades 

més que l’Espasa). 

Això no deixa de ser sorprenent, no solament pel fet que la majoria d’editors són persones 

no expertes —al contrari del que passava en les enciclopèdies tradicionals—, sinó per les 

característiques específiques del procés col·laboratiu d’edició a Viquipèdia: en aquest procés hi 

participen voluntaris que, sense esperar cap tipus de remuneració per la seva feina, sovint no es 

coneixen entre si i produeixen aportacions de dimensions i abast molt variable —des de petites 

correccions fins a articles sencers. Només per a posar-ne un exemple, en l’article «Big Bang» de 

la versió catalana —catalogat com a article de qualitat— hi han participat cent noranta-u editors 

diferents, que han fet prop de vuit-centes edicions en total. 

 

1.4. OBJECTIU D’AQUESTA GUIA 

Malgrat aquest volum tan considerable d’informació científica i de la situació de 

preponderància incontestable de Viquipèdia com a canal de comunicació pública de la ciència, 

hi ha poca consciència d’aquest fet —i de les seves conseqüències— per part dels actors socials 

més directament implicats en el desenvolupament i difusió de la recerca científica. D’una banda, 

les institucions d’R+D, i en particular les universitats i centres de recerca, centren els seus 

esforços de comunicació pública en altres canals al marge de Viquipèdia (en el terreny d’internet, 

per exemple, prioritzen l’ús de xarxes socials privades) i, cosa encara més preocupant, els 

mateixos científics i professionals de la ciència —incloent-hi el professorat universitari—, fins i 

tot aquella minoria que s’implica en activitats de divulgació, viuen majoritàriament d’esquena a 

aquesta realitat i ni tan sols consideren la possibilitat d’editar o millorar els continguts científics 

de Viquipèdia (Aibar et al, 2015). Molt pocs són, de fet, conscients del paper dominant de 

Viquipèdia com a canal de comunicació pública de la ciència en l’actualitat i, per tant, subestimen 

el seu potencial en la configuració i millora de la cultura científica de la societat. 

El nostre propòsit amb aquesta guia és oferir algunes estratègies i maneres de millorar la 

informació científica i tecnològica de Viquipèdia, orientades especialment a professionals de la 

ciència i la tecnologia i a institucions científiques, incloent-hi universitats, centres de recerca o 

societats científiques. La implicació d’aquest tipus d’agents científics en l’edició i la millora del 

contingut científic de Viquipèdia comporta una sèrie de beneficis socials importants: 
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- Contribueix a l’alfabetització científica de la població i, per tant, millora el retorn social de 

la recerca científica i la transferència social del coneixement. 

- Dóna visibilitat pública als resultats i als temes de recerca. 

- Dóna visibilitat als protagonistes de la recerca: centres de recerca, universitats i 

investigadors.  

- Dóna visibilitat internacional a tots aquests elements (recordem que es pot editar qualsevol 

de les versions lingüístiques de Viquipèdia, incloent-hi la més consultada: l’anglesa). 

Hem seleccionat cinc estratègies bàsiques d’implicació de la comunitat científica en l’edició i 

la millora d’articles de Viquipèdia i dedicarem a cadascuna d’aquestes estratègies una de les 

seccions següents d’aquesta guia: 

 

 

 

Abans d’explicar cadascuna d’aquestes estratègies, començarem l’exposició amb una secció 

prèvia sobre el funcionament de Viquipèdia, en la qual oferim nocions bàsiques sobre la seva 

estructura organitzativa i normativa. 

Millorar articles per mitjà d'activitats amb estudiants en cursos

Convenis entre societats científiques o centres de recerca i Wikimedia

Alimentar Wikidata

Organització de Viquimaratons

Viquiprojectes

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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2. COM FUNCIONA VIQUIPÈDIA? 

Les contribucions a Viquipèdia són voluntàries i es poden fer sense necessitat de registrar-

s'hi com a usuari. El creixement de l’enciclopèdia ha generat una comunitat d’usuaris, per a 

cadascuna de les seves versions lingüístiques, que ha consensuat col·lectivament un conjunt de 

normes editorials i principis bàsics de funcionament. Aquest tipus de pactes col·lectius, com la 

resta de continguts de Viquipèdia, es troben sempre en un estat de possible adaptació, millora i 

revisió. 

Les normes que comparteixen totes les versions lingüístiques de Viquipèdia són els 

anomenats cinc pilars de Viquipèdia. Aquests pilars provenen de l’esperit fundacional de 

Viquipèdia i constitueixen el seu decàleg bàsic de funcionament: 

 

Viquipèdia és una enciclopèdia: vol aplegar coneixement, no crear-lo (no és un 

diccionari o un compendi de textos originals, i tampoc no és cap espai per a 

propaganda, per exemple). 

Neutralitat: cal presentar la informació des d’un punt de vista neutral, mitjançant 

la citació de fonts autoritzades que es puguin verificar. 

Contingut lliure: tothom pot col·laborar-hi i distribuir-ne el contingut, però es 

respecten els drets dels autors que no volen que es faci d’aquesta manera. 

Etiqueta: cal respectar la resta de persones que contribueixen als continguts i no 

intentar imposar punts de vista personals, actuant de bona fe i evitant atacs 

personals.  

No hi ha normes inamovibles: l’edició és contínua, sempre es pot millorar i sempre 

se’n pot recuperar una versió antiga (en cas que es faci malbé per accident algun 

article, per exemple). 

A més d’aquests pilars bàsics, també hi ha una sèrie de normes de funcionament que s’han 

anat consensuant entre la comunitat d’usuaris i que es mostren com a recomanacions per als 

nous usuaris. La norma bàsica de la neutralitat, per exemple, s’ha complementat amb dues 

polítiques addicionals sobre el contingut de Viquipèdia: 
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 Verificabilitat: s’ha de poder comprovar que altres fonts autoritzades hagin publicat la 

informació afegida. 

 Absència de treballs inèdits: Viquipèdia no publica informació original ni treballs inèdits 

(material no publicat, assaigs, resultats parcials de recerques en curs). 

L’ús de contingut multimèdia, com ara imatges i vídeos, també ha obligat a desenvolupar 

unes normes d’ús i recomanacions per a tenir en compte els permisos de les imatges i altres 

continguts multimèdia. Les imatges se solen pujar a Wikimedia Commons, el repositori d’arxius 

multimèdia que comparteixen totes les versions de Viquipèdia, amb la recomanació d’usar una 

llicència Creative Commons. 

Les diferents versions lingüístiques del projecte, com que tenen darrere seu comunitats 

d’usuaris i realitats diferents, han desenvolupat a la seva manera altres qüestions que cal tenir 

en compte, com ara manuals d’estil, guies d’ús o recomanacions, però també protocols per a 

acollir nouvinguts (nous usuaris), criteris per a tractar el vandalisme i les discussions sobre temes 

delicats, o com es pot detectar la intromissió d’interessos comercials o de propaganda en pàgines 

personals o d’empreses. 

La majoria de versions lingüístiques de Viquipèdia tenen un portal per a la comunitat 

d’usuaris, al qual es pot accedir des del menú lateral de l’esquerra. El portal permet consultar 

fàcilment tota la informació relativa a normes d’ús i funcionament, recomanacions, tasques, 

notícies i projectes relacionats amb la iniciativa Viquipèdia. Normalment, també hi ha una pàgina 

de benvinguda i una guia bàsica d’edició amb recursos i enllaços relacionats. 

La distinció principal que s’esdevé entre els usuaris de Viquipèdia és entre els que només 

llegeixen la informació (lectors) i els que també escriuen i editen continguts (editors). Els editors 

poden ser usuaris registrats o no (usuaris anònims). No obstant això, els editors que hi 

contribueixen com a usuaris registrats (i que, per tant, tenen una pàgina i un nom d’usuari) són 

els que s’anomenen viquipedistes i es consideren més vinculats al projecte. 

Segons els càlculs de la mateixa Viquipèdia anglesa, hi ha prop de trenta milions de comptes 

d’usuaris, tot i que només una minoria d’aquests usuaris hi fa contribucions de manera regular. 

Segons les habilitats personals o la dedicació a tasques específiques, i sempre amb el consens de 

la comunitat, es poden assignar rols específics a un usuari. 
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L’accés a diferents tasques d’edició no implica que es tingui un poder de decisió més gran. El 

primer nivell d’antiguitat s’obté automàticament quan han passat quatre dies des que es va crear 

un compte d’usuari: usuari autoconfirmat. Hi ha rols per a controlar els canvis que es fan en els 

articles (reversors ràpids) o bé per a crear i modificar filtres d’edicions a fi d’evitar abusos (gestors 

de filtres). Cal destacar també els rols d’administrador (pot bloquejar i desbloquejar usuaris i 

articles temporalment, per exemple, per a evitar actes de vandalisme) i buròcrata (pot 

promocionar un usuari al rol d’administrador), que són elegits per la comunitat1. 

                                                           

1Es pot consultar la llista i la definició dels tipus d’usuaris a https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:Tipus_d’usuaris.  
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La millor manera d’introduir-se al món de la Viquipèdia és consultant les seves pàgines. 

Les diferents versions lingüístiques donen informació completa i detallada sobre el 

funcionament del projecte i han elaborat guies i tutorials per a iniciar-se en les tasques 

d’edició. 

- Introducció a la Viquipèdia: a la pàgina de benvinguda a la Viquipèdia trobem 

molta informació útil. S’explica el funcionament bàsic de l’enciclopèdia i el seu 

procés d’edició, entre d’altres moltes coses. 

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

- El Bus turístic de la Viquipèdia: és un tutorial d’edició a Viquipèdia amb exemples 

reals, consells, eines, trucs, ajudes, fonts, etc., dissenyat de forma molt amena i 

interactiva: 

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

 Tutorial d’Edició a Viquipèdia: vídeo realitzat per la Universitat Oberta de 

Catalunya on s’explica, amb imatges, com editar una pàgina existent, com crear un 

article nou a partir d’una versió en anglès, com afegir enllaços interns i externs, 

etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=97FQAANY1zw 

- Pàgines d’ajuda: en totes les versions lingüístiques de Viquipèdia es pot accedir, 

des del menú esquerre a l’apartat ‘Comunitat’, a pàgines d’ajuda on altres usuaris 

i membres de la comunitat poden resoldre dubtes i problemes. 

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

  

Alguns recursos útils 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:Introducció
https://www.youtube.com/watch?v=97FQAANY1zw
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:Ajuda
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3. MILLORAR ARTICLES PER MITJÀ D’ACTIVITATS AMB ESTUDIANTS EN CURSOS 

Durant els últims anys, molts professors universitaris de tot el món han començat a emprar 

obertament Viquipèdia com a eina docent. Aquestes experiències mostren, en la majoria dels 

casos, resultats satisfactoris, una millora significativa de diverses competències bàsiques i, també, 

una influència positiva en la motivació dels estudiants.  

L’ús de Viquipèdia com a eina docent comporta gairebé sempre que els estudiants duguin a 

terme activitats individuals o grupals amb l’objectiu de crear articles nous o de millorar o corregir 

articles que ja hi són. Aquesta és, doncs, la primera de les estratègies que recomanem per a 

millorar el contingut cientificotecnològic de Viquipèdia: dissenyar activitats docents als cursos 

universitaris en les quals els estudiants esdevinguin editors de Viquipèdia i creïn o millorin articles 

relacionats amb la temàtica dels cursos. 

3.1. BENEFICIS EDUCATIUS 

Els beneficis educatius d’aquestes activitats d’aprenentatge es concreten en la millora i 

l’aprofundiment de moltes competències específiques, bàsiques o generals, rellevants en la 

major part d’estudis universitaris. A continuació esmentem i comentem breument les més 

importants. 

INTERACCIÓ I COMUNICACIÓ 

L’ús educatiu de Viquipèdia fomenta, en primer lloc, diverses habilitats i competències 

d’interacció i comunicació amb altres persones, incloent-hi un públic genèric i indeterminat. El 

fet d’editar continguts a Viquipèdia comporta necessàriament mantenir comunicació i 

col·laboració no solament entre els estudiants i el professor, sinó també amb la comunitat 

viquipedista en general, des dels administradors a altres editors, registrats o anònims. En 

aquestes interaccions es poden millorar les habilitats de discussió i argumentació per a defensar 

determinades edicions o correccions. Això requereix, doncs, la capacitat dels estudiants 

d’acceptar crítiques i revisions externes, i l’habilitat per a usar-les amb l’objectiu de millorar les 

contribucions pròpies. 
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ESCRIPTURA I COMPRENSIÓ 

La redacció d’articles de Viquipèdia també implica diferents habilitats i competències 

relacionades amb l’escriptura i l’ús del llenguatge escrit. Especialment, es fomenta l’escriptura 

d’estil acadèmic amb preferència pels fets objectius, el punt de vista neutral i l’abundància de 

referències a altres fonts. 

La capacitat de síntesi és, així mateix, una de les competències més reforçades. Escriure un 

article enciclopèdic de qualitat sobre un tema determinat requereix grans habilitats de síntesi i 

comprensió de la informació, i també la capacitat de planificar i estructurar un text en diferents 

apartats o seccions. Aquestes habilitats, doncs, s'han de basar en un coneixement precís i 

profund de la matèria substantiva en qüestió. 

RECERCA 

Sovint s’esmenten diferents habilitats relacionades amb la recerca com a beneficis educatius 

importants derivats de l’ús actiu de Viquipèdia en el context acadèmic. En primer lloc, les 

activitats de preparació prèvies a l’edició d’un article potencien la capacitat d’anàlisi de 

continguts dels estudiants. En segon lloc, es fomenta igualment l’avaluació crítica de la qualitat i 

la fiabilitat de diferents fonts d’informació necessàries per al procés de documentació, i això 

requereix, òbviament, desenvolupar la recerca d’informació i de coneixement en diferents fonts 

(no solament a internet) i formats. Finalment, cal fer referències i citacions precises i de manera 

correcta sobre les fonts usades en l’elaboració del text. Recordem que la norma de verificabilitat 

obliga que tots els continguts de Viquipèdia estiguin correctament referenciats a fonts 

autoritzades, prèviament publicades i externes a la mateixa Viquipèdia. 

MOTIVACIÓ 

La majoria d’experiències docents amb Viquipèdia en el context universitari fan palès un 

increment clar en la motivació dels estudiants. En comptes que els seus treballs o exercicis només 

els llegeixin i valorin els professors —i que després quedin relegats a l’oblit—, els estudiants 

veuen que les contribucions a Viquipèdia poden ser útils per a moltes persones, tant dins com 

fora del món universitari. Els estudiants són conscients, en aquest sentit, que duen a terme una 

activitat en el «món real» i no tan sols una simulació en un entorn educatiu, tancat i restringit. 
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BENEFICIS SOCIALS 

A més dels beneficis educatius, l’ús actiu de Viquipèdia en el context universitari també 

produeix una sèrie de beneficis socials importants. Editar Viquipèdia comporta contribuir a un 

bé comú del qual es poden beneficiar moltíssimes persones, amb l’únic requisit de disposar d’una 

connexió a internet. En un entorn social global amb grans dificultats per a accedir al coneixement 

de manera oberta —a causa de restriccions tecnològiques, legals o econòmiques—, Viquipèdia 

representa una aposta clara per l’accés obert i lliure al coneixement de tota mena i, molt 

especialment, al coneixement científic. 

 

3.2. TIPUS D’ACTIVITATS 

Hi ha diferents possibilitats a l’hora de dissenyar activitats docents amb Viquipèdia, en què 

els estudiants editen articles relacionats amb la temàtica del curs a fi de millorar-los. A 

continuació exposem les opcions més comunes —al marge de la més òbvia: crear articles que 

encara no existeixin– i les il·lustrem amb exemples reals. 

CORRECCIÓ D’ARTICLES 

Les activitats d’aquesta mena consisteixen a identificar articles que tinguin incorreccions i 

mirar de solucionar-les. Els errors poden ser de diversos tipus: dades incorrectes o incompletes, 

afirmacions errònies, redacció deficient i errors d’estil, informació antiquada, etc. 

EXEMPLE 1 

Nom del curs: Rellotges biològics 

Professor: Erik Herzog. Departament de Biologia. Universitat 

de Washington (EUA) 

Descripció de l’activitat: els estudiants han d’examinar diferents articles a Viquipèdia i fer-hi 

alguna tasca, com ara corregir esdeveniments incorrectes, identificar errors o malentesos 

habituals, aclarir frases confuses, afegir-hi o actualitzar coneixement, millorar les definicions o 

proporcionar context històric. Una altra part de l’activitat consisteix a dur-hi a terme millores de 
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tipus més formal: organitzar els temes de l’article de manera lògica, corregir errors tipogràfics i 

gramaticals, millorar la claredat i la concisió del text, etc. 

 Per a obtenir-ne més informació: 

http://www.nslc.wustl.edu/courses/Bio4030/wikipedia_project.html 

 

AFEGIR REFERÈNCIES O CONTINGUTS MULTIMÈDIA 

També es poden dissenyar activitats en què els estudiants afegeixin referències 

bibliogràfiques als articles. De fet, la quantitat i la qualitat de les referències bibliogràfiques, 

especialment en les publicacions científiques, ha millorat considerablement en els últims anys a 

Viquipèdia (Halfaker i Taraborelli, 2015). També s’ha de dir que si bé moltes revistes científiques 

només són accessibles mitjançant subscripció —sovint, molt cara—, des de fa tres anys els 

editors de Viquipèdia disposen d’un servei especial, The Wikimedia Library, que els permet tenir 

accés lliure i gratuït a moltes d’aquestes revistes. 

A més de referències, els articles es poden completar amb fotografies, il·lustracions, gràfics, 

vídeos o enllaços —tant a altres pàgines de Viquipèdia com a pàgines externes. 

EXEMPLE 2 

Nom del curs: De les arts decoratives a la cultura del 

disseny 

Professora: Cristina Rodríguez Samaniego. Departament 

d’Història de l’Art. Universitat de Barcelona (Espanya). 

 

Descripció de l’activitat: en termes generals, l’exercici consisteix a editar continguts sobre l’art 

nouveau català a Viquipèdia. L’estudiant pot escollir dur a terme una tasca entre diferents 

possibilitats (afegir-hi referències, crear un article nou...) segons el tema que triï. És a dir, primer 

es fa una recerca per a determinar quins continguts es volen publicar (des d’informació sobre 

artistes en revistes fins a activitats culturals) i després es planteja quin tipus de tasca d’edició és 

més convenient, depenent dels recursos disponibles i de la informació ja introduïda a 

l’enciclopèdia.  

http://www.nslc.wustl.edu/courses/Bio4030/wikipedia_project.html
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 Per a obtenir-ne més informació: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Viquimodernisme 

 

ACONSEGUIR QUE UN ARTICLE OBTINGUI LA MENCIÓ D’ARTICLE BO O DE QUALITAT 

Els articles de Viquipèdia que compleixen una sèrie de criteris de qualitat (fonts fiables, 

asseveracions verificables, ben escrits i presentats, amb el text complet i profund, que segueixin 

el manual d’estil de Viquipèdia, etc.) poden ser proposats per a obtenir el reconeixement 

d’articles bons o, en un esglaó superior, d’articles de qualitat —la decisió se sotmet a votació 

entre altres editors, que avaluaran que tots aquests criteris es compleixin. Una possible activitat 

docent amb Viquipèdia consisteix, per tant, a seleccionar articles que els estudiants han de 

millorar i completar fins a obtenir aquestes mencions de qualitat. 

 

EXEMPLE 3 

Nom del curs: Retrieving and analyzing information  

Professor:   Phillip Edwards. University Center for 

the Advancement of Teaching. The Ohio State 

University (EUA). 

Descripció de l’activitat: al llarg del semestre, els alumnes treballen en grups de tres o quatre 

persones per a investigar i escriure un article a Viquipèdia (un de nou o que ja hi sigui) que aspiri 

a la condició d’article destacat. Cada grup tria lliurement el tema i l’article que s’ha d’editar. Per 

a fer l’exercici, s’espera que els alumnes revisin i avaluïn la informació, les fonts i els recursos 

pertinents al tema que han de treballar i que decideixin què han de fer servir com a referències 

o enllaços externs que donin suport al seu article. Es recomana que cada grup es proposi realitzar 

una contribució d’entre mil i mil cinc-centes paraules.  

 Per a obtenir-ne més informació: 

http://en.wikipedia.org/wiki/User:Pmedward 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Viquimodernisme
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Pmedward
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 Portal d’Educació: és un portal adreçat tan a docents com a estudiants que 

dóna eines i exemples per a dissenyar i crear projectes educatius que 

impliquin l’edició de continguts a Viquipèdia. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Educació/Exemples 

 Guia de bones pràctiques per a l’ús docent de Viquipèdia a la universitat. 

Guia elaborada pel grup de recerca sobre Open Science and Innovation de la 

Universitat Oberta de Catalunya, amb recomanacions específiques i 

nombrosos exemples de diferents universitats d’arreu del món, per a 

dissenyar activitats docents amb Viquipèdia en el context de l’ensenyament 

superior. 

http://hdl.handle.net/10609/38241 

 

Alguns recursos útils 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Educació/Exemples
http://hdl.handle.net/10609/38241
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4. CONVENIS ENTRE SOCIETATS CIENTÍFIQUES O CENTRES DE RECERCA I 
WIKIMEDIA 

Durant els últims anys s’han signat diferents convenis i acords entre institucions i societats 

científiques, d’una banda, i la Fundació Wikimedia, de l’altra, amb l’objectiu d’alimentar i millorar 

la informació científica a Viquipèdia en àmbits de coneixement específics. La majoria d’aquests 

acords s’han produït als Estats Units (Teplitskiy, Lu i Duede 2015), tot i que s’espera que en els 

propers anys s’estableixin convenis semblants en altres països. 

Aquest tipus d’iniciatives demostren un cert canvi en la posició de les institucions 

acadèmiques envers Viquipèdia: un canvi gradual que ha tingut lloc bàsicament durant l’última 

dècada. Viquipèdia ha passat de ser vista amb escepticisme o aversió per les institucions 

científiques a ser considerada una aliada important en la divulgació i comunicació pública de la 

ciència, i també un recurs útil per a la docència universitària. El nombre creixent d’experiències 

com les que s’han exposat en la secció anterior —usos docents de Viquipèdia en l’ensenyament 

universitari— i, també, els estudis sobre la qualitat dels articles a l’enciclopèdia lliure han estat 

elements importants per a generar aquesta nova actitud. 

Qualsevol institució, centre de recerca o societat científica de l’àmbit català que vulgui 

establir acords o convenis d’aquest tipus s’ha de posar en contacte amb Amical Wikimedia2 per 

a la versió catalana, amb  el capítol espanyol de Wikimedia3 per a la versió en castellà, amb el 

grup d’usuaris en eusquera4 per a la versió en basc, o amb la resta de versions de Viquipèdia per 

a altres llengües parlades a Espanya: gallec, asturià, etc.  

Els capítols o seccions locals (local chapters) són organitzacions independents que 

comparteixen els objectius i valors de la Fundació Wikimedia i es comprometen a desenvolupar-

los en la seva zona geogràfica específica. Per tant, malgrat que estan organitzats i connectats en 

xarxa amb l’organització mare, s’estructuren i treballen de manera autònoma. Actualment, hi ha 

quaranta seccions locals aprovades i reconegudes, cinc seccions que estan en procés de 

reconeixement i vint-i-vuit seccions que només estan en fase de discussió. 

                                                           
2 https://www.wikimedia.cat 
3 https://www.wikimedia.es 
4 https://meta.wikimedia.org/wiki/Basque_Wikimedians_User_Group 

https://www.wikimedia.es/
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EXEMPLE 4 Public Policy Initiative 

La primera iniciativa d’aquest tipus, i la que s’acostuma a considerar com a germen de totes 

les posteriors, es va establir el maig del 2010, quan la Fundació Wikimedia va anunciar la posada 

en marxa de la Iniciativa de polítiques públiques (Public Policy Initiative), gràcies a la donació 

d’1,2 milions de dòlars de la Fundació Stanton, als EEUU. La iniciativa tenia com a objectiu 

millorar els articles de l’enciclopèdia relacionats amb les polítiques públiques. Com a part de la 

iniciativa, Viquipèdia va col·laborar amb deu universitats nord-americanes per a ajudar els 

estudiants i professors a crear i mantenir els articles relacionats amb aquest àmbit. En el marc 

d’aquest projecte van participar molts editors voluntaris de Viquipèdia, que van actuar com a 

«ambaixadors» de Viquipèdia a la universitat, atès que van proporcionar assistència als 

estudiants i professors —tant presencialment com per mitjans telemàtics. 

 Per a obtenir-ne més informació: 

https://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/May_2010_Wikimedia_Foundat
ion_will_engage_academic_experts_and_students_to_improve_public_policy_inform
ation 

 

 

EXEMPLE 5 Association for Psychological Science Wikipedia Initiative 

Mahzarin Banaji, que era presidenta de l’Association for Psychological Science (APS) dels 

Estats Units, va endegar aquesta iniciativa l’any 2010 en col·laboració amb la Fundació Wikimedia 

i amb un equip dirigit pel professor Robert Kraut, del Human-Computer Interaction Institute, de 

la Universitat Carnegie Mellon. És un projecte a llarg termini finançat per la National Science 

Foundation (EUA) que té com a objectiu millorar l’estat del coneixement del públic sobre la 

disciplina de la psicologia. La justificació bàsica és que els ciutadans recorren a Viquipèdia com a 

font prioritària per a buscar informació relativa a aquests temes.  

Els investigadors de Carnegie Mellon van analitzar l’estat dels temes de psicologia a 

Viquipèdia i van fer suggeriments sobre la manera de millorar-los. L’equip va analitzar els articles 

per a classificar-los d’acord amb la seva qualitat. Es va crear un portal especial (mitjançant un 

https://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/May_2010_Wikimedia_Foundation_will_engage_academic_experts_and_students_to_improve_public_policy_information
https://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/May_2010_Wikimedia_Foundation_will_engage_academic_experts_and_students_to_improve_public_policy_information
https://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/May_2010_Wikimedia_Foundation_will_engage_academic_experts_and_students_to_improve_public_policy_information
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viquiprojecte) per a donar la benvinguda als membres de l’Associació i altres voluntaris que 

volguessin col·laborar-hi, proporcionar informació sobre el procés d’edició i assenyalar els 

articles que calia millorar. La presidenta va fer una convocatòria a tots els membres de 

l’associació perquè participessin en el projecte. L’Associació continua actuant com a 

administradora mitjançant el portal del projecte a la Viquipèdia anglesa. 

 Per a obtenir-ne més informació: 

http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2010/decemb
er-10/anyone-can-edit-wikipedia-have-you.html 

 

 

EXEMPLE 6 American Sociological Association Wikipedia Initiative 

Inspirats per l’èxit del projecte anterior, l’American Sociological Association va començar a 

col·laborar amb la Fundació Wikimedia el 2011. L’objectiu va ser no solament millorar d’una 

manera semblant els articles sociològics a Viquipèdia, sinó també intentar fomentar l’edició 

entre els sociòlegs professionals.  

La Fundació Wikimedia va organitzar una cimera d’ensenyament superior el 2011, en què va 

participar Erik Olin Wright, president de l’ASA. L’ASA hi va correspondre convidant la Fundació 

Wikimedia a oferir un taller professional d’edició al congrés anual de l’ASA, l’agost del 2012, a 

Denver. L’equip de la Universitat Carnegie Mellon també va restar implicat en les tasques inicials 

i la creació d’un portal de viquiprojecte centrat en la sociologia. Els membres de l’Associació 

també van ser convidats a participar i treballar en aquells articles que es podien millorar.  

En una segona fase del projecte es va demanar als membres de l’ASA que incloguessin 

exercicis per als estudiants dels seus cursos en què calgués editar a Viquipèdia. Una vegada més, 

el president va prendre la iniciativa i va donar exemple en provar la idea al seu curs de tardor del 

2011, titulat Teories de l’Estat. A més, s’hi van implicar ambaixadors de Viquipèdia a diferents 

universitats —presencialment i en línia— per a oferir formació i suport als nous editors.  

Els estudiants havien d’escriure un treball de curs estàndard i després incorporar-hi els 

coneixements descriptius obtinguts en un o més articles de Viquipèdia. En projectes anteriors, 

l’objectiu principal era millorar el coneixement del públic sobre el tema i contribuir a un bé comú; 

en aquesta fase, en canvi, es va posar l’accent en el vessant educatiu i formatiu.  

http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2010/december-10/anyone-can-edit-wikipedia-have-you.html
http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2010/december-10/anyone-can-edit-wikipedia-have-you.html
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 Per a obtenir-ne més informació: 

http://ssc.wisc.edu/~wright/ASA/footnotes_nov11%20–%20Wikipedia%20article.pdf 

https://www.ssc.wisc.edu/~wright/ASA/Writing%2520Wikipedia%2520Articles%2520a
s%2520a%2520Classroom%2520Assignment.pdf 

 

 

EXEMPLE 7 ISCB Computational Biology Wikipedia competition 

La International Society for Computational Biology és la societat científica més important en 

l’àmbit internacional en aquest camp. Durant el congrés anual de la societat, l’any 2012 es va 

anunciar un concurs anomenat Computational Biology Wikipedia competition, una iniciativa 

pròpia de la societat, sense col·laboració formal amb la Fundació Wikimedia ni finançament 

extern. Tot i això, el projecte requeria la col·laboració contínua entre els organitzadors, els 

concursants i els editors de Viquipèdia (que no eren membres de la societat).  

L’objectiu central del concurs era «formar la propera generació de biòlegs computacionals» 

mitjançant la presentació d’informació interessant i precisa sobre aquesta àrea del coneixement. 

Els participants havien de millorar un article que ells mateixos haguessin triat i que tractés algun 

àmbit de la biologia computacional. Durant els quatre mesos del projecte es van presentar tretze 

articles, dels quals sis van ser seleccionats per al premi. Els criteris d’avaluació van ser la qualitat 

de la revisió de la literatura i la claredat de la presentació. De la mateixa manera que altres 

iniciatives semblants, el concurs es va organitzar per mitjà d’un viquiprojecte.  

 Per a obtenir-ne més informació: 

http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1003242 

 

http://ssc.wisc.edu/~wright/ASA/footnotes_nov11%20–%20Wikipedia%20article.pdf
https://www.ssc.wisc.edu/~wright/ASA/Writing%2520Wikipedia%2520Articles%2520as%2520a%2520Classroom%2520Assignment.pdf
https://www.ssc.wisc.edu/~wright/ASA/Writing%2520Wikipedia%2520Articles%2520as%2520a%2520Classroom%2520Assignment.pdf
http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1003242
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5. ALIMENTAR WIKIDATA 

Wikidata 5  és un dels anomenats projectes «germans» de Viquipèdia, juntament amb 

Viccionari, Viquidites, Viquillibres, etc. Wikidata és una gran base de dades que la comunitat 

multilingüe de viquipedistes edita amb l’objectiu d’emmagatzemar dades en un repositori 

centralitzat que poden consultar i veure diferents versions lingüístiques de Viquipèdia de manera 

dinàmica. Wikidata es va construint totalment per mitjà de l’ús de programari lliure i de 

continguts oberts, i té una comunitat de més de setze mil col·laboradors a tot el món.  

 

 

Wikidata es caracteritza pels atributs següents: 

Lliure. Les dades a Wikidata es publiquen sota la llicència Creative Commons 1.0 —com a domini 

públic—, cosa que permet tornar a fer servir la informació en diferents escenaris. Per tant, es 

pot copiar, modificar, distribuir i presentar la informació, fins i tot per a propòsits comercials, 

sense que calgui demanar permís. 

Col·laborativa. Les dades de Wikidata les proporcionen i les mantenen els editors d’aquest 

projecte, els quals decideixen les normes de creació i de gestió de continguts a Wikidata. 

També hi ha bots (programes) que introdueixen dades a Wikidata de manera automàtica. 

Multilingüe. L’edició, explotació, navegació i reutilització de les dades és totalment multilingüe. 

Les dades introduïdes en qualsevol idioma estan disponibles de manera immediata en tots 

els altres idiomes; se’n fomenta l’edició en qualsevol llengua. 

                                                           

5 www.wikidata.org  

http://www.wikidata.org/
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Una base de dades secundària. Wikidata no solament pot guardar informació, sinó també les 

seves fonts, amb la qual cosa reflecteix la diversitat de coneixement disponible i proporciona 

suport a la norma de verificabilitat. 

Recull dades estructurades. A diferència de Wikimedia Commons, que recull arxius multimèdia, 

i de les versions de Viquipèdia, que produeixen articles enciclopèdics, Wikidata recull dades 

de manera estructurada. Això permet als projectes Wikimedia i a terceres parts tornar a 

emprar fàcilment aquestes dades i, així mateix, als ordinadors processar-les i «entendre-les». 

Suport als projectes de Wikimedia. Wikidata dóna suport a Viquipèdia per a proveir-la d’enllaços 

interlingüístics i fitxes d’informació amb un manteniment més fàcil, amb la qual cosa es 

redueix la càrrega de treball a Viquipèdia i se n’incrementa la qualitat. Les millores o 

actualitzacions en un idioma estan disponibles, per tant, en els altres. 

    

5.1. WIKIDATA I CIÈNCIA 

El potencial d’ús científic de Wikidata és enorme. En primer lloc, compartir dades és un dels 

eixos bàsics de l’anomenada ciència oberta, que ha esdevingut una nova prioritat de les activitats 

de recerca per a la Comissió Europea (i altres administracions) en els darrers anys. Wikidata té la 

voluntat i el potencial de convertir-se en una base de coneixement estructurat i altament visible, 

amb el suport de diferents comunitats científiques, seguint els preceptes de les taxonomies 

controlades o l’anomenat web semàntic. 

Malgrat que actualment hi ha un ampli i divers ecosistema d’infraestructures, i tecnologies i 

eines per a compartir dades en línia, les interfícies de relació amb els professionals de la recerca 

s’han desenvolupat de manera insuficient. A més, l’enorme heterogeneïtat dels sistemes ja 

existents fa que la majoria dels projectes de recerca científica —incloent-hi els projectes de 

l’anomenada «ciència ciutadana»— finalment facin servir plataformes digitals totalment 

independents entre si i amb enormes dificultats d’interoperabilitat. 

Un treball de recerca recent demostra que el contingut d’informació mèdica de Viquipèdia 

podria enriquir-se moltíssim mitjançant la integració de diverses bases de dades mèdiques a 

Wikidata (Pfundner et al, 2015). La Fundació Wikimedia ha finançat recentment un projecte per 

a explotar una selecció de llocs web externs, que contenen fets que podrien convertir-se en fitxes 

per a Wikidata, mantenint l’URL d’aquest lloc extern com a referència. Cal destacar, en aquest 
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sentit, que un seguit de llocs web i serveis externs han començat a emprar etiquetes de Wikidata 

en els seus protocols d’informació, molts en l’àrea de patrimoni cultural. 

Volem destacar, a més, dos precedents recents en què Wikidata ha estat enriquida 

mitjançant l’abocament d’informació procedent de bases de dades científiques: 

INFORMACIÓ MÈDICA SOBRE INTERACCIONS ENTRE MEDICAMENTS 

En l’àmbit de la medicina/farmacologia, un grup internacional de científics ha abocat a 

Wikidata una quantitat enorme de dades sobre «reaccions adverses causades per interaccions 

entre medicaments», extretes de diverses bases de dades científiques: Drugbank, the National 

Drug File-Reference Terminology (NDF-RT), llistes de l’organització CredibleMeds, the Office of 

the National Coordinator for Health Information Technology (ONC), etc.  

 Per a obtenir-ne més informació: 

Pfundner, A.; Schönberg, T.; Horn, J.; Boyce, R. D.; Samwald, M. (2015). «Utilizing the 

Wikidata System to Improve the Quality of Medical Content in Wikipedia in Diverse 

Languages: A Pilot Study». Journal of Medical Internet Research, vol. 17, núm. 5, e110. 

Accessible a: http://www.jmir.org/2015/5/e110/  

GENÒMICA 

En el terreny de la genòmica, i a fi de millorar l’estat de les dades biològiques i facilitar la 

gestió i la difusió de dades, un altre grup internacional de científics va importar recentment la 

informació de tots els gens humans i de ratolí, i de totes les proteïnes humanes i de ratolí, a 

Wikidata. En total, 59.721 gens humans i 73.355 gens de ratolí es van importar des de l’NCBI i 

27.306 proteïnes humanes i 16.728 proteïnes de ratolí es van importar des del subconjunt Swiss-

Prot de UniProt.  

Com que Wikidata resta oberta i la pot editar qualsevol persona, aquest corpus de dades 

importades serveix com a punt de partida per a la integració de noves dades científiques, 

accessibles tant a la comunitat de Wikidata com a científics i ciutadans. L’objectiu principal és 

alimentar les infoboxes (fitxes) de Gene Wiki 6  directament des de Wikidata amb les dades 

                                                           

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_Wiki  

http://www.jmir.org/2015/5/e110/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_Wiki
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integrades anteriorment. Això permet actualitzacions immediates de les infoboxes de Gene Wiki 

tan aviat com es modifiquen les dades a Wikidata.  

Tot i que les pàgines de Gene Wiki actualment només es troben en la versió anglesa de 

Viquipèdia, el caràcter multilingüe de Wikidata permet que es puguin fer servir en les dues-

centes vuitanta versions lingüístiques de Viquipèdia. A banda de les infoboxes de Gene Wiki, l’ús 

de diferents funcionalitats permet exportar les dades en diversos formats estàndard (per 

exemple, JSON i XML) a fi que els científics les puguin emprar.  

 Per a obtenir-ne més informació: 

Mitraka, E.; Waagmeester, A.; Burgstaller-Muehlbacher, S.; Schriml, L. M.; Su, A. I.; Good, 

B. M. (2015). Wikidata: A platform for data integration and dissemination for the life 

sciences and beyond. Biorxiv.org. doi: http://dx.doi.org/10.1101/031971 

Accessible a: http://biorxiv.org/content/early/2015/11/16/031971  

 

 

  

http://dx.doi.org/10.1101/031971
http://biorxiv.org/content/early/2015/11/16/031971
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6. ORGANITZACIÓ DE VIQUIMARATONS 

Una “viquimarató” és una activitat en què un grup de viquipedistes es troben físicament en 

un lloc —sovint una biblioteca— per a ampliar tant com sigui possible un seguit d’articles de 

l’enciclopèdia sobre un àmbit determinat, que pot ser més o menys específic, o per a crear 

articles nous en aquest camp. Les viquimaratons poden reunir, de fet, antics viquipedistes —

persones que ja han fet edicions a Viquipèdia— i persones que volen iniciar-se en l’edició.  

Acostuma a haver-hi la presència d’algun editor amb experiència que pot començar l’acte 

amb una introducció breu a Viquipèdia i al procediment d’edició i que, posteriorment, durant la 

sessió, podrà resoldre dubtes i oferir la seva ajuda a la resta de participants. Així mateix, solen 

participar-hi experts en la matèria que proporcionen referències bibliogràfiques o accés directe 

a les fonts per a escriure els articles.  

A més de la sala, els participants només necessiten un ordinador amb connexió a internet i 

bibliografia. Les viquimaratons són una manera excel·lent de millorar la informació de Viquipèdia 

en un àmbit i d’iniciar-se, mitjançant la socialització, en l’ús actiu d’aquesta eina. 

Les viquimaratons constitueixen, sens dubte, una estratègia idònia per a enriquir el contingut 

científic i tecnològic de Viquipèdia. No solament amplien el volum de coneixement científic inclòs 

en l’enciclopèdia, sinó que augmenten la qualitat de la informació i, per tant, contribueixen a 

l’alfabetització científica del públic en general. A més, són una bona oportunitat per a implicar 

els membres de la comunitat científica en aquest projecte enciclopèdic i per a fer que siguin 

conscients del gran potencial de Viquipèdia com a canal de comunicació pública de la ciència. 

Hi ha, de fet, nombrosos precedents a Espanya de viquimaratons en àmbits científics i 

tecnològics. Moltes d’aquestes viquimaratons les han organitzat institucions científiques 

(universitats, centres de recerca), institucions culturals (biblioteques i museus, per exemple) o 

bé organismes de promoció de la ciència i la tecnologia (com la Fundació Espanyola per a la 

Ciència i la Tecnologia, FECYT), sovint en col·laboració amb el capítol espanyol de la Fundació 

Wikimedia, o amb les diferents associacions que donen suport a les versions de Viquipèdia en 

altres llengües de l’Estat (com Amical Wikimedia per al català). A continuació, a manera de 

models de bones pràctiques, exposem alguns exemples rellevants: 
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EXEMPLE 8 Viquimarató Científica 2014. 

 Viquimarató sobre articles relacionats amb científics espanyols 

  

 Lloc i dates: sis museus de la ciència 

d’Espanya; 13-14 de desembre de 2014. 

 Organitzadors: FECYT i Wikimedia Espanya 

 Descripció: La iniciativa volia incrementar els 

continguts i la qualitat de la informació sobre 

científics, tecnòlegs i innovadors espanyols, 

gràcies a la bibliografia recopilada pels museus 

participants (Museu Nacional de Ciència i 

Tecnologia d’Alcobendas i de la Corunya, Museu 

Nacional de Ciències Naturals de Madrid, Casa de 

la Ciència de Sevilla, Casa de les Ciències de 

Logronyo i Museu de la Ciència de Valladolid), i també pretenia augmentar el nombre d’editors 

de Viquipèdia. L’esdeveniment va incloure tallers i treball presencial a sis museus de la ciència 

d’Espanya i edicions en línia i a distància durant els dies de l’activitat i també les setmanes 

posteriors. Mentre va tenir lloc l’esdeveniment, es va poder conèixer, mitjançant tallers, què 

és Viquipèdia i com s’edita en l’enciclopèdia. En algun dels museus hi va haver, a més, punts 

d’edició que van permetre la participació dels visitants no registrats prèviament.  

 Per a obtenir-ne més informació: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Wikimaratón_Científico_2014 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Wikimaratón_Científico_2014
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EXEMPLE 9 Viquimarató d’Informació i Comunicació 

  Lloc i dates: Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació, Universitat de Barcelona; 6 de maig de 

2015. 

 Organitzadors: Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació, Universitat de Barcelona. 

 Descripció: en el marc dels actes del seu centenari, 

la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la 

Universitat de Barcelona va organitzar la Viquimarató 

d’Informació i Comunicació. El seu objectiu era fer créixer el nombre d’articles de Viquipèdia en 

llengua catalana relatius als ensenyaments de grau i de màster que s’imparteixen a la Facultat, i 

també millorar la qualitat dels articles que ja en formen part. Per a aquesta activitat, es va 

demanar l’assessorament de viquipedistes experts perquè instruïssin els participants sobre com 

havien d’editar els articles i, d’altra banda, la col·laboració d’un equip de tutors que orientés 

sobre les fonts d’informació que es podien usar en cada cas.  

 Per a obtenir-ne més informació: 

http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2015/05/005.html 

 

 

EXEMPLE 10 Viquimarató Ramon Margalef 

 

 Lloc i dates: CRAI Biblioteca de 

Biologia de la Universitat de Barcelona; 

29 de novembre de 2014. 

 Organitzadors: Amical Wikimedia, 

el CRAI Biblioteca de Biologia de la 

Universitat de Barcelona i la Secretaria 

de Medi Ambient i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya.  

http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2015/05/005.html


 
28 

 Descripció: l’activitat tenia com a objectiu crear i millorar els continguts de Viquipèdia 

relatius a Ramon Margalef —antic catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona—, 

l’ecologia i el medi ambient. Aquesta viquimarató formava part del programa d’actes 

institucionals organitzats per a reconèixer Margalef, el primer catedràtic d’Ecologia de tot l’Estat, 

un referent internacional per a generacions de científics i, sens dubte, l’ecòleg català més 

reconegut a tot el món. 

 Per a obtenir-ne més informació: 

http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Viquimarato-Ramon-Margalef-00001 

 

 

EXEMPLE 11 Viquimarató Biomèdica 

 Lloc i dates: PRBB – Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona; 9 de juny de 2016 

 Organitzadors: PRBB i Amical Viquipèdia 

 

 Descripció: aquesta viquimarató té com a objectiu actualitzar, ampliar i crear articles sobre 

biomedicina a les versions de Viquipèdia en diferents idiomes. S’organitza amb motiu del 

10è. aniversari de la creació del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), i es vol 

aprofitar precisament la diversitat de nacionalitats presents al parc —més de cinquanta— i 

també l’ampli ventall d’experiència científica dels seus investigadors, que fan recerca en 

aspectes que van des de l’àmbit molecular fins al poblacional. La viquimarató resta oberta 

als investigadors del parc i als d’altres centres de recerca de Barcelona i els voltants, i se’ls 

convida a crear i editar pàgines a Viquipèdia sobre qualsevol aspecte de la biomedicina en 

el seu propi idioma. 

 Per a obtenir-ne més informació: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:Viquimarató_biomèdica_PRBB_2016 

 

http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Viquimarato-Ramon-Margalef-00001
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia:Viquimarató_biomèdica_PRBB_2016
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EXEMPLE 12 Viquimarató Biologia València 2016 

 Lloc i dates: Octubre Centre de Cultura Contemporània, 

València; 30 d’abril de 2016. 

 Organitzadors: Unitat de Cultura Científica i de la Innovació 

/ Càtedra de la Divulgació de la Ciència. Universitat de València. 

 Descripció: la Viquimarató Biologia València 2016 vol millorar 

els continguts de diferents disciplines de la biologia a Viquipèdia 

en català. L’objectiu és intentar obtenir una visió dels termes 

biològics introduïts a Viquipèdia i ampliar determinats 

viquiprojectes, com ara el de bioinformàtica, el de l’arbre de la 

vida o el de mamífers. Alhora, la Viquimarató farà d’introducció a Viquipèdia per a aquells 

assistents que encara no sàpiguen com funciona. 

 Per a obtenir-ne més informació: 

http://www.uv.es/uvweb/unitat-cultura-cientifica-innovacio-catedra-divulgacio-
ciencia/ca/formacio/viquimarato-biologia-valencia/viquimarato-biologia-valencia-2016-
1285960034327.html 

 

EXEMPLE 13 Viquimarató al Museu Darder de Banyoles 

 Lloc i dates: Museu Darder de Banyoles; 4 de juliol del 

2015.Organitzadors: Museu Darder de Banyoles i Campus 

d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Descripció: jornada de viquimarató destinada a construir una 

entrada a Viquipèdia sobre el jaciment neolític de la Draga. 

L’objectiu és obtenir un recurs didàctic i fàcil d’entendre sobre el 

jaciment del neolític antic de la Draga i que es converteixi en un 

referent útil per al públic general i també per a l’especialitzat. 

 Per a obtenir-ne més informació: 

http://www.uab.cat/web/agenda/wikimaraton-en-el-museo-darder-de-banyoles-
1345664726409.html?param1=1345687613454 

http://www.uv.es/uvweb/unitat-cultura-cientifica-innovacio-catedra-divulgacio-ciencia/ca/formacio/viquimarato-biologia-valencia/viquimarato-biologia-valencia-2016-1285960034327.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-cultura-cientifica-innovacio-catedra-divulgacio-ciencia/ca/formacio/viquimarato-biologia-valencia/viquimarato-biologia-valencia-2016-1285960034327.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-cultura-cientifica-innovacio-catedra-divulgacio-ciencia/ca/formacio/viquimarato-biologia-valencia/viquimarato-biologia-valencia-2016-1285960034327.html
http://www.uab.cat/web/agenda/wikimaraton-en-el-museo-darder-de-banyoles-1345664726409.html?param1=1345687613454
http://www.uab.cat/web/agenda/wikimaraton-en-el-museo-darder-de-banyoles-1345664726409.html?param1=1345687613454
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 Editatón: pàgina on s’expliquen en detall les característiques d’una 

viquimarató (editatón, en castellà) i s’ofereixen recomanacions 

pràctiques per a la seva organització i realització. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Editatón 

 

 

 

 

 

  

Alguns recursos útils 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Editatón
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7. VIQUIPROJECTES 

Un viquiprojecte és una pàgina especial de Viquipèdia en la qual un grup d’usuaris es 

coordinen per a millorar articles relacionats amb un mateix tema o activitat. Actualment hi ha 

desenes de viquiprojectes en marxa a la Viquipèdia catalana i molts d’inactius que es poden 

despertar si troben nous voluntaris.  

No cal estar inscrit en un viquiprojecte per a poder editar pàgines. Qualsevol persona pot 

participar en tants viquiprojectes com vulgui. Les contribucions poden ser petites o grans i cada 

editor hi dedica el temps que vol o pot. 

Els viquiprojectes requereixen un cert esforç i constància. Normalment, si la persona que 

comença el viquiprojecte vol que la gent hi participi, ha de ser la primera que ho faci activament. 

El procediment habitual és preguntar a alguns usuaris si els interessaria participar-hi, per 

exemple en les seves pàgines de discussió, pel fet d’haver vist que en les seves pàgines d’usuari 

han expressat interès pel tema, o perquè sabem que els interessa per altres vies.  

Els viquiprojectes són una eina idònia per a millorar i ampliar el contingut científic i tecnològic 

de Viquipèdia, ja que permeten estructurar i organitzar de manera més sistemàtica l’esforç de 

diversos editors. De fet, actualment hi ha diversos viquiprojectes oberts en temes de ciència i 

tecnologia (vegeu-ne més avall alguns exemples), alguns dels quals s’han creat en el marc 

d’activitats docents, com les que hem presentat en la secció 3 d’aquesta guia; és a dir, un 

professor els ha obert perquè els seus estudiants editin articles en la temàtica del seu curs. Però 

també pot ser que els hagin creat professors o científics que vulguin millorar els articles de les 

seves especialitats i que, per tant, vulguin implicar altres especialistes en el procés d'edició. 

Abans de crear un viquiprojecte, s’ha de tenir en compte el següent: 

 Els viquiprojectes no són propietaris dels articles. Permeten que els usuaris que hi 

estiguin interessats coordinin la seva feina o bé que els que necessitin ajuda en un tema 

puguin localitzar els experts corresponents, però ni el viquiprojecte ni els seus 

participants tenen cap autoritat ni privilegi addicional a l’hora d’editar els articles o 

resoldre les disputes que es puguin generar sobre el seu contingut. 

 Els viquiprojectes no poden fer prescriure normes o polítiques. Les pàgines del 

viquiprojecte, els articles que inclou i els seus usuaris han de seguir les mateixes normes 

de contingut i conducta que qualsevol altre article o usuari, sense rebre cap tracte 

especial. Un viquiprojecte pot definir entre els seus usuaris criteris unificats per a dur a 
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terme les seves tasques, però aquests criteris han de ser completament coherents amb 

les polítiques vigents i només seran propostes de seguiment opcional. Per a generar 

polítiques noves o modificar les que ja estan en vigor s’haurà de generar un consens 

favorable a tota la comunitat de Viquipèdia, no solament al viquiprojecte. 

 Els viquiprojectes no s’han de superposar a altres de ja existents. Un viquiprojecte no 

s’ha de crear quan el seu tema s’inclogui, totalment o parcialment, entre els objectius 

d’un altre viquiprojecte ja existent. 

 Els viquiprojectes han de tractar sobre temes amplis. Un viquiprojecte ha de tractar un 

tema que sigui prou ampli de manera que inclogui un nombre important d’articles. No 

és convenient crear viquiprojectes per a temes que, independentment de la 

transcendència que tinguin, només involucrin un nombre petit d’articles relacionats. 

 Cal evitar la falta de tema o objectius. S’ha de definir clarament el tema que es vol 

tractar, els objectius que es pretenen assolir i les tasques que s’han de fer. 

Per a afavorir l’organització i la coordinació dels diversos participants en un viquiprojecte, és 

aconsellable incloure al viquiprojecte llistes d’articles sol·licitats (que encara no existeixen en 

aquesta versió de Viquipèdia), llistes de traduccions sol·licitades (amb enllaços als articles 

d’altres versions de Viquipèdia), llistes d’articles que necessiten millores, llistes d’esbossos que 

han de ser ampliats, llistes d’articles acabats de crear (perquè els membres puguin repassar-los), 

llistes d’articles candidats a destacat i a bo, llista d’articles destacats i bons, llista de membres, 

etc. 

Exemples de viquiprojectes existents de ciència i tecnologia: 

EXEMPLE 14 Viquiprojecte Mamífers 

 

Descripció: L'objectiu general del Viquiprojecte Mamífers és 

situar la Viquipèdia en català com a primera versió en articles 

sobre mamífers abans del 31 de desembre del 2019; amb els 

següents objectius específics: 
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 Tenir tots els articles sobre mamífers prehistòrics presents a d’altres viquipèdies. 

 Crear un article sobre cada espècie de mamífer vivent de tots dels ordres. 

 Augmentar el nombre d’articles de qualitat. 

 Millorar el Portal de Mamífers. 

 Establir una taxonomia bàsica que serveixi de guia pels nous articles. 

 Crear una guia d'estil pels articles sobre mamífers. 

 Per a obtenir-ne més informació: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Mamífers 

 

EXEMPLE 15 Viquiprojecte de física 

Descripció: aquest viquiprojecte té com a objectiu crear, 

millorar i ampliar els articles, les categories i les plantilles, 

a més de pujar imatges a Wikimedia Commons 

relacionades amb aquesta ciència i estandarditzar els 

articles de física pel que fa al format i la notació, tractant 

de conservar la coherència en les fórmules i les constants 

usades. El propòsit general és primer millorar tots els 

articles vitals sobre física, a partir d’una llista inicial. Es 

poden dur a terme principalment aquestes tasques: 

 Traduir articles i seccions de qualitat relacionades amb la física d’altres versions de 

Viquipèdia al català (per exemple, de l’anglès, els articles de física destacats, els de 

classe A i els bons). 

 Contribuir-hi directament. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Mamífers
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:F%C3%ADsica/Recomendaciones
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:FA-Class_physics_articles
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:A-Class_physics_articles
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:A-Class_physics_articles
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:GA-Class_physics_articles
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 Triar qualsevol article seleccionat per al viquiprojecte, o els donats en la secció d’articles 

sol·licitats i per millorar i començar a treballar-hi. De passada, es pot col·laborar amb el 

manteniment de la pàgina del viquiprojecte: renovant i netejant les llistes amb les 

tasques. 

 Quan un article ja està preparat per a ser bo o destacat, es pot inscriure en les llistes 

d’articles bons i destacats per a sotmetre’l a avaluació col·lectiva. 

 

 Per a obtenir-ne més informació: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Física 

 

 

EXEMPLE 16 Viquiprojecte de bioquímica 

Descripció: L’origen d’aquest viquiprojecte se situa al 

2009 quan a la Unitat de Bioquímica i Biologia 

Molecular del Departament de Ciències Fisiològiques 

de la Universitat de Barcelona, es va dissenyar una 

activitat d'aprenentatge col·laboratiu basada en 

Viquipèdia pels estudiants de medicina en el seu primer 

any acadèmic: 

 L'activitat implica sessions formatives de l'ús de Viquipèdia, i sessions de tutoria, tant 

presencials com fent servir el fòrum de la plataforma virtual de l'assignatura. L’avaluació 

la fan tant els professors com els alumnes mitjançant un sistema d'avaluació anònima 

per parells. 

 Encara que els professors poden proposar temàtiques biomèdiques concretes, els 

alumnes escollen el terme a treballar de forma lliure, amb l'única limitació que el 

contingut del treball sigui bioquímic o molecular. 

 Millorar els coneixements de bioquímica dels alumnes i contribuir al creixement de la 

Viquipèdia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Wikiproyecto:F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:F%C3%ADsica#Art.C3.ADculos_solicitados_y_a_mejorar
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:F%C3%ADsica#Art.C3.ADculos_solicitados_y_a_mejorar
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Física


 
35 

 Millorar articles existents o crear-ne de nous en l’àmbit de la bioquímica, en català, 

anglès o castellà. 

 Per a obtenir-ne més informació: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Química 

 

EXEMPLE 17 Viquiprojecte de bioinformàtica 

Descripció: L'objectiu d'aquest viquiprojecte és millorar els articles 

actuals sobre la bioinformàtica i altres disciplines afins, així com afegir 

articles nous per tal que els continguts d'aquesta temàtica a la 

Viquipèdia en català siguin comparables als d'altres versions 

lingüístiques. 

 Aquest viquiprojecte comença com a experiència fruit d'una sessió del curs 2010-2011 

de l'assignatura de Bioinformàtica de la UPF. 

 Millorar/crear articles sobre conceptes. 

 Millorar/crear articles sobre recursos i bases de dades en aquest àmbit. 

 Millorar/crear articles sobre programari i algoritmes. 

 Millorar/crear articles sobre científics, institucions i empreses en aquest àmbit. 

 Per a obtenir-ne més informació: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Bioinformàtica 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Química
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Bioinformàtica
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 Viquiprojecte: Pàgina amb una explicació detallada de les 

característiques d’un viquiprojecte i del procediment per a la seva 

creació. També inclou una llista d’alguns viquiprojectes agrupats per 

àmbits temàtics. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipédia:Viquiprojecte 

 

 Viquiprojectes: llista complet dels viquiprojectes dintre la Viquipèdia 

catalana.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Viquiprojectes 

 

  Alguns recursos útils 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipédia:Viquiprojecte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Categoria:Viquiprojectes
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