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Recuperació extraordinària. Desembre 2017
Mòdul: Història del disseny gràfic

Professora: Isabel Sabaté

Enunciat

Fer un article nou a la Viquipèdia o millorar-ne un d'existent que estigui relacionat amb el algun 
aspecte del disseny gràfic i que tracti una evolució estilística.
Cal fer un treball de recerca i anàlisi sobre els articles existents i proposar-ne un que ha de validar 
el professor  abans del 25 de setembre.
Abans de l’entrega és recomenable fer un mínim de dues Tutories sobre el seguiment de l'article. Les
tutories les farem els dimarts de 11 a 12:00 h. 

Elements a realitzar

Redactar un article complert que, un cop supervisat pel professor, s'entrarà a la viquipèdia.

L'article ha de tenir, com a mínim:

 • Nom.

 • Introducció: una descripció del tema que respongui la pregunta «Què és?». 

Per començar a desenvolupar bé un nou article, aquest ha de tenir tres elements imprescindibles:

 • Un resum del tema. 

• Una explicació de la importància del tema.

 • Una referència sobre el tema provinent d’una font fiable. 

Tota la informació que s’hi escriu ha d’estar acompanyada de referències. Les fonts que s’admeten 
com a referència vàlida són aquelles que tenen un control editorial: 

• Llibres. 

• Diaris. 

• Revistes.

• Publicacions acadèmiques.

• Bloguers professionals. 

• Altres publicacions que tinguin una reputació similar. 

Recordeu que tot allò que no estigui referenciat o en què la font utilitzada no sigui prou fiable, és 
susceptible de ser eliminat. El més important és posar les referències, encara que no estiguin en el 
format adequat. Si es poden posar en el format definitiu, fantàstic, però, si no, ja es farà en una etapa 
posterior. 



ESTIL

 L’estil i contingut dels articles han de ser enciclopèdics. Cal que tractin amb detall i objectivitat el 
concepte que correspon al títol de l’article. Punts que cal tenir en compte: 

• S’ha d’utilitzar un llenguatge impersonal, mai en primera persona, o adreçant-se directament al 
lector. Per exemple, «Als Pirineus, hi podem trobar lliris grocs és incorrecte», cal escriure «Als 
Pirineus, s’hi poden trobar lliris grocs». 

• Cal començar sempre amb un primer paràgraf que descrigui breument el concepte principal de 
l’article, de manera que qualsevol lector es pugui fer una idea clara del contingut de l’article de 
seguida. No s’ha de començar mai donant informació secundària o anècdotes. 

• S’ha d’utilitzar un llenguatge correcte i formal, i vigilar l’ortografia, la gramàtica i el vocabulari. Si es 
fan traduccions d’altres llengües, cal vigilar sobretot que no s’hi introdueixin barbarismes, calcs 
sintàctics o traduccions forçades. Les traduccions automàtiques sense revisió manual no són 
acceptables.

 • Sempre que sigui possible, s’ha d’utilitzar un llenguatge pla, sense frases llargues i rebuscades, 
evitant circumloquis i un excessiu ús de connectors textuals. Cal evitar possibles males 
interpretacions. 

• Si existeixen articles relacionats (per exemple, sèries de països, municipis, espècies biològiques, 
etc.), s’ha de vetllar perquè tinguin un estil i format consistents (sobretot pel que fa taules i imatges). 
La Viquipèdia ha elaborat una guia d’estil per tal d’homogeneïtzar els seus articles, que es pot 
consultar a l’enllaç següent: http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibre_d%27estil

FORMAT I ESTRUCTURA 

Hi ha dues maneres de donar format al text. Una és utilitzant el marcatge wiki (a través de la pestanya 
«Modifica codi») i l’altra és amb l’editor visual (a través de la pestanya «Modifica»). Per poder fer servir
l’editor visual, cal disposar d’un navegador actualitzat.

 • Format: http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Com_s%27edita_una_p%C3%A0gina

• Estructura: http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Estructura_d’un_article

 

PENJAR L’ARTICLE 

És millor penjar un article curt, però ben fet i amb totes les referències necessàries, que un de més 
llarg però menys correcte. Els articles tenen un cicle de vida: comencen curts i amb una simple 
introducció i es van ampliant. Una vegada es tingui l’article acabat, es pot copiar a la pàgina definitiva. 
És una bona idea indicar que encara s’està revisant per tenir un temps de marge per corregir errades 
que s’hi puguin detectar utilitzant aquesta plantilla: {{inacabat}}. En aquest enllaç hi ha diferents 
plantilles per indicar l’estat dels articles: http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip
%C3%A8dia:Plantilles_de_manteniment

 

REVISAR L’ARTICLE 

Una vegada s’ha penjat l’article a la seva pàgina, cal revisar-lo, polir-lo i estar atents als comentaris 
que es rebin d’altres viquipedistes. 

Criteris d’avaluació

Interès de l'article i resoldre'l amb la màxima qualitat, responent a « - Com es decideix que un 

tema és prou important com per aparèixer a la Viquipèdia?»

La comunitat de la Viquipèdia ha acordat uns criteris d’admissibilitat que han de servir de guia per 

decidir si un article hi té cabuda o no. 

Els criteris principals són els següents:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Llibre_d'estil
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Plantilles_de_manteniment
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Plantilles_de_manteniment
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Estructura_d
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Com_s'edita_una_p%C3%A0gina


 • Cobertura significativa: vol dir que les fonts tracten directament el tema en detall, i no cal fer una 

investigació inèdita per extreure el contingut. 

• Fonts fiables: les fonts han de tenir una integritat editorial que permeti una avaluació verificable 

d’admissibilitat. Aquestes haurien de ser fonts secundàries, ja que proporcionen l’evidència més 

objectiva d’haver estat ja admès.

 • Independència del subjecte: s’exclouen treballs interns produïts pel subjecte o afiliats. Per exemple: 

promoció, publicitat, material autopublicat, autobiografies, comunicats de premsa, etc

Fiabilitat de l'article, responent a: «- Amb què ens hauríem de fixar quan consultem un article a la 

Viquipèdia per valorarne la seva fiabilitat?»

 • Té fonts de referència fiables (llibres, articles d’experts....) i són fonts variades? 

• Ha estat editat (i per tant revisat) per diverses persones (es pot veure a l’historial)? 

• Té un nivell de llengua bo i cuidat, amb una redacció que s’entén i sense faltes (indica revisió)? • 

Conté algun distintiu especial com la medalla que acompanya als articles de qualitat i no té plantilles 

de manteniment? 

• El to de l’article és neutral?

 

Entrega

L’entrega es farà al servidor de l’escola en presència del professor del mòdul a recuperar el dia 27 de 

novembre a les 14:00 hores. Un cop supervisat pel professor, es penjarà a la Viquipèdia.


