Com publicar
Segurament la informació que vols publicar en la web de la Colla de Dimonis de Massalfassar
tindrà text i imatges.
Vaig a intentar explicarte pas a pas com publicar aquesta informació en la nostra web. És més
senzill del que sembla.
Primer connecta't
Això ho pots fer, per exemple, fent clic en el següent link de la pàgina inicial de la web1:

T'apareixerà una pantalla com aquesta:

Introdueixes el teu nom d'usuari i contrasenya que et deu d'haver arribat per correu.
Atenció: Has de posar majúscules i minúscules tal cual et posa en dit correu. Si no ho fas així, no
podràs connectarte.
Si vols saber qui són actualment els editors, visita la pàgina següent:
http://web.massalfassar.org/informacio/elseditors
Si vols escriure en la web, llig la informació de com contactar:
http://web.massalfassar.org/informacio/comcontactar
Si has posar bé el nom d'usuari i contrasenya, has de poder veure una pàgina pareguda a aquesta:

Primer pujar les imatges
Primer hauries de pujar les imatges que vols incloure al teu escrit al servidor.
Fer això és ben senzill.
Prem la pestanya Upload de la pàgina principal:

Ens apareixerà una pantalla com aquesta:

Cerquem la imatge que volem pujar al servidor amb el botó Navega, i el pugem fent click en el botó
Upload File:

Nota important: els formats permesos són jpg jpeg gif png, i la grandària dels fitxers no ha de
sobrepassar els 300 kb.
Penseu que una imatge es veu correctament amb una resolució de 72 x 72 dpp. No cal més!
Una altra cosa a tenir en compte és la amplària de la web. La imatge no hauria de passar d'una
amplària de 150 mm perquè es veguera bé.
Més endavant explique com posar la foto al text que escrivim.

Escrivim el text
Ara anem a veure com publicar.
Fem clic a la pestanya Write, i ens ha d'aparéixer una pantalla com aquesta:

Amb els següents camps:
Title: on hem de posar el títol del nostre escrit. Procureu posar el títol amb suficient encert perquè
la gent sàpiga de què va el que esteu escrivint.
Discussion: no cal que toqueu res.
Post password: no cal que poseu res.
Excerpt: no cal que poseu res.
Categories: trieu una categoria que serà la secció on anirà a parar el vostre article. Podeu
seleccionar vàries categories, però amb una és suficient. No us poblideu de seleccionar la
categoria on voleu posar l'escrit.
Post: En aquest apartat heu d'escriure el text.
L'ideal seria que amb un processador de text escrivíreu el text i el corregíreu. Després amb un
simple Copia i Engantxa podeu passar el text del processador a aquest apartat. També podeu
escriure el text directament. Tot depén de la vostra habilitat per escriure.
Fixeuvos que al costat de Quicktags hi ha uns botonets. Aquestos serveixen per formatar el text.
Per a escriure una paraula amb negreta, per exemple, tan sols heu de seleccionar la paraula que
voleu formatar i prémer el botó de la b com ho feu en qualsevol editor de text.
Una vegada acabat de fer la pàgina podeu Desar el vostre treball definitivament. Si baixeu cap a

baix veure els següents botons:

Podeu desar l'escrit i continuar editantlo (Save and Continue Editing).
Podeu desar l'escrit (Save).
O podeu publicarlo (Publish).
Fixeuvos també en el estàtus de l'escrit (Post status):
Published si voleu publicarlo.
Draft, si el deseu com a esborrany per a més tard modificarlo i publicarlo definitivament.
Private, si voleu que el vostre escrit sols el puguen llegir qui està connectat, és a dir, els dimonis.
I fins i tot, més cap avall, podeu veure com es veu la vostra pàgina abans de publicar, per veure com
queda.

Com pose imatges?
Suposarem que ja heu pujat els imatges necessàries per al vostre escrit.
Per a posar una imatge, primer heu de posar el cursor sobre el lloc exacte on voleu posar la imatge.

Una vegada fet això, feu clic al link que hi ha a la part dreta dalt del tot:

Us eixirà una pantalla on estan totes les imatges penjades al servidor:

Trieu la que voleu posar al text prement el botó Select.
Una vegada seleccionat n'obtenim el codi necessari prement el botó Get the Code:

Ja tan sols ens queda copiar el codi o prémer el botó Add it to the post per a fegir el codi
directament al text que estem escrivint:

Tan sols ens queda desar el nostre treball i ja està.
Nota: Si voleu un disseny especial del vostre text, o no us apareix l'ecrit com voleu, comenteum'ho
i us diré com ferho el més paregut possible.
Salut!!
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