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Crear una nova web

Com crear una nova web

Espai web:

El webfacil dona l'oportunitat de crear una o varies webs per un usuari de Tinet, i part, també en 

funció del tipus d'usuari al que pertany. 

Podrem crear un webfacil si sóm usuaris registrats al webfacil, tant si volem fer una pàgina 

personal,una pàgina per una entitat o empres, o una pàgina per si sou Autónoms. 

També teniu l'opció de tenir dierents webfàcils associats a un compte de Tinet, de manera que 
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si sou usuaris, per exemple,podreu tenir el vostre webfàcil personal, el de la vostra familia, i el 

de la vostra empresa. 

Per crear una web d'una organizació, entitat o empresa legalment constituïda és necessari 

omplir i enviar la declaració acreditant la representació de l'entitat amb el consentiment 

de la mateixa, que trobareu més avall. 

Típus de webfàcils:

• Usuari, entitat, empresa o autónom. 

• Per tant, si sou una organizació, entitat o empresa, la solicitud d'alta de la web l'haurà 

d'efectuar el vostre representant legal, acreditant aquesta representació omplint el 

següent formulari: 

• Omplir el document signat amb el segell de l'entitat 

•

1. pdf 

2. Microsoft Word 

3. Open Office Writer. 

• Podeu fer arribar el formulari, o bé de manera presencial al carrer Assalt, 12 (mapa), o 

bé per fax al 977 224 517 o escanejat i enviat per correu electrònic a 

webfacil@tinet.cat. 

Títol de la pàgina:

Text que apareixerà com a nom o títol de la pàgina web, i que després podreu modificar desde 

l'apartat Configuració web. 

Adreça del web (URL):

Aquest camp permet personalitzar la url del vostre webfacil, es pot introduir números i lletres, 

acceptant els caràcters ç i ñ.

exemple: http://webfacil.tinet.cat/casaltarragona 

Descripció i paraules clau:

En aquest apartat podras redactar una petita descripció del teu webfacil. En quant a les 

paraules clau, serveixen per descriure la temàtica general del vostre webfàcil.

Pots introduïr les paraules clau de la teva web, separades per comes. Aquestes paraules són 

útils per a que els cercadors (google,...) indexin correctament la teva web.

Per exemple, si la teva web parla de esports, possibles paraules claus serien: esports, 

deportes, Nastic, lliga, liga, classificacio, futbol, ... 

Correu-e de contacte:

Es on s'enviaran els correus si es crea un formulari de contacte. 
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Redirigir l'espai web.

En el cas de que tinguis l'espai web de Tinet activat (pàgina personal), i vol que ara la seva 

pàgina personal sigui el seu webfàcil, pot activar la redirecció de l'espai web. 

• Atenció: Si vosté ja té activat el seu espai web de Tinet, és a dir, si té una pàgina del 

estil: 

• www.tinet.org/~usuari 

• usuaris.tinet.org/usuari 

• Aquesta acció no li eliminarà el contingut del seu FTP (i hi podrà seguir accedint per 

aquesta via), però aquest contingut ja no es podrà consultar via web, ja que el que es 

visualitzarà serà el contingut del webfàcil. 

Pàgina inicial

Que veiem en aquesta pàgina?

En aquesta pàgina d'inici, hi pots veure: 

• Un llistat de les webs en les que participes. El més probable és que en aquest apartat 

només hi vegis una web, aquesta que estàs editant. Les darreres novetats i 

actualitzacions sobre aquesta eina: Millores, modificacions, aturades programades de 

manteniment, etc... 

• És important que consultis aquest apartat per veure les darreres funcionalitats 

que s'han afegit. 

• Una sèrie de consells pràctics de com començar a utilitzar l'eina, dirigits especialment a 

aquells usuaris més novells. 

Portada

Com crear les seccions de portada?

En aquest apartat es mostra un llistat de totes les seccions que es mostraran a la pàgina inicial 

del teu WEBfàcil.

Només cal clicar a "Afegir Secció (Portada)", per crear una nova secció de portada.
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Les seccions de portada són aquelles que apareixeran a la pàgina principal, el primer que 

veuran aquells usuaris que visitin la web. 

Per això, és habitual fer servir aquestes seccions per posar informació important o de 

presentació de la pàgina, o per informar de les darreres noticies o novetats als visitans de la 

mateixa.

En aquest llistat de seccions de portada es mostra: 

• L'ordre en el que es visualitzarà la secció dins de la portada. 

• El títol o nom de la secció. 

• Al costat del títol de la secció, hi trobem una sèrie de icones que representen: 

o Si la secció està bloquejada () 

o Si la secció està publicada () 

o Un botó per pujar l'ordre de la secció () 

o Un botó per eliminar la secció () 

Les meves webs

Com gestionar les teves pàgines, cas de que en tinguis més d'una.

En aquest apartat es mostra un llistat de tots aquells webfàcils associats a un usuari (totes 

aquelles pàgines que pertanyen a l'usuari o aquelles en les que aquest participa com a 

redactor). 

Si només t'apareix una linia en aquest llistat (el cas més habitual), és que tens associada una 

sóla web. En aquest cas, no cal que et preocupis massa d'aquest apartat.

Suposem però, que tens associada més d'una web. 

Per exemple: es pot donar el cas que hagis donat d'alta un webfàcil associat al teu codi 

d'usuari, i que a més a més, un amic teu, que n'ha donat d'alta un altre, t'ha enviat una invitació 

per a que participis en la redacció del seu webfàcil. En aquest cas, tindras dues webs 

associades, la teva i la del teu amic, i les dues t'apareixeran llistades aquí.
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Continuem amb l'exemple: Quan tu entris al webfàcil des de la pàgina inicial de validació, per 

defecte sempre entraras a l'administració del teu propi webfàcil. Aquesta pàgina estarà 

marcada com a web activa , el que significa que és la web que estas editant en aquells 

moments . Si cliques a sobre del títol de la web activa, el que passarà es que et redirigirà al 

menú "Portada" d'aquesta web. 

Com fer per poder entrar a l'administració del webfàcil del teu amic? Doncs, simplement, clicant 

sobre el títol de la web que vols editar, podras canviar de l'administració d'un webfàcil a un 

altre. En aquest cas, si cliques a sobre del títol de la web del teu amic, entraràs a l'administració 

del seu webfàcil. Si després vols tornar a editar el teu propi webfàcil, repetiràs la operació a la 

inversa. En cap cas caldrà que et tornis a validar, ja que sempre entraràs a l'administració amb 

el teu codi d'usuari i contrasenya de Tinet. 
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Menús i seccions

Quina informació trobem al llistat? L'estructura de la nostra pàgina.

En aquest apartat, aparèixen els menús i submenús, amb les seves corresponents seccions, 

que configuren l'estructura de la web i el seu contingut. 

Els menús i seccions apareixen llistats en l'ordre en que s'ha determinat que han d'aparèixer a 

la pàgina (recordem que cada menú i secció tenen un ordre de visualització).

Al costat de cada menú o secció apareixen una sèrie de icones que ens ofereixen una sèrie 

d'opcions. Si situem el ratolí sobre qualsevol de les icones, obtindrem més informació sobre la 

mateixa. 

Bàsicament són les següents: 

• Afegir menú: La icona d'una carpeta () serveix per a afegir un nou submenú al menú. 
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• Afegir secció: La icona del document () serveix per a afegir una nova secció a aquell 

menú. 

• Pujar ordre: La icona de la fletxa vertical () serveix per pujar l'ordre del menú o secció. 

Si la cliquem, el menú o secció pujarà una posició dins del seu nivell. 

• Previsualitzar: La icona de la lupa () serveix per previsualitzar aquell menú. Si la 

cliquem, s'ens obrirà una finestra on podrem veure el menú, encara que aquest no 

estigui publicat. 

• Contingut bloquejat / desbloquejat: La icona del candau () indica si el menú o secció 

estan bloquejats (un menú o secció bloquejat, implica que altres redactors de la web no 

el podran modificar). 

• Contingut publicat / despublicat: La icona de l'ull () indica si el menú està publicat o 

despublicat (és a dir, si es veu a la web o no). Si es clica sobre aquesta icona, es 

canviarà l'estat del menú o de la secció (de publicat a despublicat i vicerversa). 

• Eliminar: La icona de la creu vermella () serveix per eliminar aquell menú o secció. Si 

la cliquem, ens apareixerà un missatge demanant confirmació. 
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Editar menú

Anar a llistat d'ajuda. 

Com crear un nou menú. Camps del menú.

Els menús són el que conformen l'estructura de la informació a la nostra web, i es troben 

organitzats seguint una estructura jeràrquica de menús i submenús que penjen d'aquestos. 

En total, podem tenir fins a quatre nivells de menús (que numerem de 0 a 3), encara que el 

primer nivell dels mateixos serveix només per a diferenciar àrees temàtiques a la nostra web 

(aquestos menús de nivell 0, es mostraran a la barra de menús de la esquerra, separant altres 

menús).
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Que complicat sembla! De fet, l'estructura de la web que podem crear amb aquesta eina és 

molt senzilla, i la millor manera per veure com funciona tot això i entendre com podem crear la 

nostra web mitjançant aquesta estructura de menús és "experimentar" una mica amb 

l'aplicació, és a dir, crear uns quants menús i seccions i després veure que és el que apareix a 

la nostra web i com va quedant aquesta (ho podrem veure clicant sobre la opció "Veure 

pàgina"). Podem "experimentar" sense por, ja que després, si no ens agrada el resultat, 

podem eliminar aquell contingut entrat des del llistat de menús.

Però tornem al menú: Un menú te una sèrie de camps que necessitem 

conèixer:

• Publicat: Check que indica si el menú està publicat (és a dir, si es visualitzarà a la 

web). Es pot entrar contingut a un menú, i si es prefereix publicar-lo més endavant, o 

simplement, si es vol despublicar, es pot desactivar aquest check. 

• Bloquejat: Check que indica que aquell menú està bloquejat, és a dir, que només 

l'administrador de la web en podrà modificar el seu contingut. Aquesta opció només té 

sentit si la web l'està editant més d'un redactor, i serveix per a bloquejar aquell 

contingut sensible que no es vol que d'altres redactors puguin modificar o eliminar. 

• Pare: En aquest desplegable s'ha de seleccionar el menú pare (és a dir, el menú de 

nivell inmediatament superior) del qual penja aquest submenú. Si el menú és de primer 

nivell -el que anomenem nivell 0-, aleshores no tindrà pare. Els menús de primer i 

segon nivell -nivells 0 i 1- són els que es visualitzen al menú esquerra de la portada. 

• Ordre: Ordre en el que es visualitzarà el menú dins de la pàgina. Aquest camp és 

obligatori, i no pot estar repetit, és a dir, que no hi pot haver dos menús amb el mateix 

ordre. En principi, cada cop que es crea un nou menú, aquest valor es calcula 

automàticament segons la resta de menús que tinguem entrats (és a dir, si l'ordre del 

darrer menú entrat és el 4, en aquest camp ens apareixerà un 5). Si volem canviar 

l'ordre d'un submenú ho podem fer sense problemes, però haurem d'anar en compte 

que aquest ordre no existeixi en cap altre submenú. 

• Títol: Títol o nom representatiu del menú que apareixerà en negreta al principi del 

mateix. Aquest camp és obligatori. 

• Tipus: En aquest desplegable hem de seleccionar el tipus del menú. Un menú pot ser 

de dos tipus: 
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1. Contingut: Aquest és el tipus més habitual (el que ens apareix seleccionat per 

defecte), i indica que entrarem un cert contingut o text al menú. 

2. Enllaç extern: Per si el que volem és que al clicar aquella opció de menú, s'obri 

una finestra externa que ens redirigeixi a una altra pàgina, en lloc de mostrar-nos 

un cert contingut. En aquest darrer cas, haurem d'entrar una URL associada a 

aquell menú, cosa que farem al camp següent. Evidentment, un enllaç extern no 

tindrà cos ni seccions associades. 

3. Formulari de contacte: És un tipus de menús similar al primer tipus, amb els 

mateixos camps. La diferència, és que en aquest tipus de menús, al mostrar-se a 

la web, després del cos del menú, apareixerà un formulari de contacte per a que 

l'usuari pugui escriure't un missatge. Aquest tipus de menús no poden tenir 

seccions, ja que aquestes no es visualitzarien. Atenció: Si no tens adreça de 

contacte associada a la teva web, el mail no t'arrivarà! 

4. Separador: Els tipus de menú separador serveixen per separar blocs de menús, 

no son clicables i no haurien de tenir contingut. 

• Per defecte (si no indiquem el contrari), un menú serà del primer tipus. 

• Capçalera: Entradeta o capçalera del menú. Breu descripció o introducció del menú. 

No és un camp obligatori, però si el posem, el text de la capçalera es visualitzarà 

destacat, entre el títol del menú i el cos. 

• Url: Camp relacionat amb l'anterior. En el cas que el tipus del menú que haguem 

seleccionat sigui "Enllaç extern", haurem d'omplir aquest camp amb una URL vàlida. 

Aleshores, al clicar aquella opció de menú, s'obrirà una finestra externa que redirigirà a 

l'usuari a aquella URL. Si el que volem es posar una adreça de contacte, ho podem fer 

posant "mailto:" al davant de la adreça. Per exemple: mailto:usuari@tinet.org. Això el 
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que farà és que en lloc de que s'obri una finestra a una altra pàgina, obrirà el client de 

correu de l'usuari que hagi clicat l'enllaç, preparat per enviar un mail a la adreça 

especificada. 

• Cos: Contingut del menú pròpiament dit. Texte, que pot incloure tags html (negreta, 

cursiva, subratllats, enllaços ...). Com podeu veure, hi ha un editor per entrar el cos del 

menú, que us serà molt útil per donar format al texte. Per exemple, si voleu posar una 

paraula en negreta, només cal seleccionar-la amb el ratolí, i després clicar a la icona de 

la negreta. 

• Imatges i fitxers: Cliqueu a sobre del enllaç "Recursos" per escollir un fitxer dels que 

heu pujat a l'apartat de "Recursos" per a que aparegui dins del cos del menú 

(prèviament,heu d'haver pujat aquest recurs a l'apartat de "Recursos"). 

• Seccions i enllaços associats: A part de tots aquests camps, un menú també pot 

portar associat seccions i enllaços (links). Com podem veure si mirem el formulari, les 

seccions i els enllaços associats a aquell menú apareixen al final del mateix. Si el que 

volem es afegir noves seccions al menú, o imatges o annexes, el que haurem de fer es 

clicar al botó "Afegir secció" que es troba a sobre del llistat de menús seccions. 

Aleshores, se'ns obrirà un nou formulari mitjançat el qual podrem entrar seccions. Per 

saber més sobre les seccions, un cop dins d'aquest formulari, podem clicar a sobre del 

botó "Ajuda", per tal de veure l'ajuda contextual referida a les seccions. 
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Editar secció

Com entrar una nova secció. Camps de la secció.

Una secció es aquell bloc d'informació que conforma la portada o que conforma un menú.

Cliquem al botó "Afegir secció" que es troba a sobre del llistat de menús seccions. Aleshores, 

se'ns obrirà un nou formulari mitjançat el qual podrem entrar seccions. 

Característiques d'una secció:

• Publicat: Check que indica que la secció està publicada (és a dir, que es visualitzarà a 

la web). Es pot entrar contingut a una secció, i si es prefereix publicar-la més endavant, 

o simplement, si aquesta secció ja està despublicada i es vol publicar, s'haurà de 

desactivar aquest check. 

• Bloquejat: Check que indica que aquella secció està bloquejada, és a dir, que només 

l'administrador de la web en podrà modificar el seu contingut. Aquesta opció només té 

sentit si la web l'està editant més d'un redactor, i serveix per a bloquejar cert contingut 

sensible quan no es vulgui que d'altres redactors de la web el modifiquin o eliminin. 

• Menú: En aquest desplegable s'ha de seleccionar el menú pare del qual penja aquesta 

secció. Si la secció no va associada a un menú, es considera una secció de portada. 

• Ordre: Ordre en el que es visualitzarà la secció dins de la pàgina. Aquest camp és 

obligatori.

 

• Títol: Títol o nom representatiu de la secció que apareixerà en destacat al principi de la 

mateixa. Aquest camp és obligatori. 
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• Capçalera: Breu descripció o introducció de la secció. No és un camp obligatori, però si 

el posem, el text de la entradeta es visualitzarà destacat, entre el títol de la secció i el 

cos. 

• Cos: Cos de la secció. Texte, que pot incloure tags html (negreta, cursiva, subratllats, 

enllaços ...). Com podeu veure, hi ha un editor per entrar el cos de la secció, que us 

serà molt útil per donar format al text que volgueu entrar. 

Per exemple, si voleu posar una paraula en negreta, només cal seleccionar-la amb el 

ratolí, i després clicar a la icona de negreta. Si teniu coneixements de HTML, podeu 

clicar a sorbe del botó "Fuente HTML", per donar format al contingut. 

• Imatges i fitxers: Cliqueu a sobre del enllaç "Recursos" per escollir un fitxer dels que 

heu pujat a l'apartat de "Recursos" per a que aparegui dins del cos del menú 

(prèviament,heu d'haver pujat aquest recurs a l'apartat de "Recursos"). 
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Afegir un mapa al WEBfàcil

Com afegir un enllaç a un mapa per localitzar un punt

Una utilitat interessant amb el mapes de Tinet, és la possibilitat de situar la procedència de 

cadascú a partir de l'opció de Integració a websites. Amb aquesta descripció pas a pas podràs 

posar la teva situació localitzada en un mapa a la teva web.

El primer que s'ha de fer és anar als mapes de Tinet i fer click a Ajuda. Al final d'aquesta 

pàgina hi ha un apartat, anomenat "Integrar mapes a una web", on ens explica com afegir un 

mapa a la nostra web.

Els mapes de Tinet permeten integrar un o més mapes a altres pàgines web de forma molt 

senzilla:

1. Anem al mapa que es desitja integrar (o el que conté el punt que volem mostrar 

dins d'aquest). 

2. Fem clic a l'opció Incloure aquest mapa a la teva web o blog que es troba a la part 

inferior del menú esquerra. 
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3. Al mapa, seleccionar la vista inicial, el nivell de zoom i el punt central del mapa 

(fent-hi clic a sobre directament). 

4. Seleccionar el tipus d'integració (botó que obre una finestra o bé integrant el 

mapa dins de la pàgina web). 

5. Opcionalment es pot especificar un text que apareixerà amb el punt marcat, 

d'aquesta forma es pot mostrar una adreça, el nom d'un negoci, etc. 

6. Una vegada omplenat tot el formulari, fer clic a Següent i la aplicació ens 

generará el codi HTML necesari per a inserir-lo a la plana de destinació. 

7. Copiem aquest codi i l'enganxem dins del cos del menú o secció on volguem que 

aparegui el mapa. 

Enllaços

Que son els enllaços? On apareixen els enllaços?

Els enllaços (links) van associats als menús, de tal manera que al clicar sobre un menú en 

concret, a part de veure's el contingut d'aquell menú, també es llistaran els seus enllaços 

relacionats. 

Per exemple: Suposem que estem entrant una pàgina sobre informació mèdica, potser voldrem 

que apareguin associats alguns enllaços a aquesta pàgina, com podrien ser un enllaç al 

Col·legi Oficial de Metges, o un enllaç a una pàgina web amb les farmàcies de guàrdia. 

Que hem de fer per a que ens apareguin aquests enllaços?

Per poder associar un enllaç a un menú ja existent, primer hem de crear l'enllaç (des d'aquest 

llistat, ho podrem fer clicant al botó de "Afegir Enllaç"), i després, des del menú en qüestió 

podrem associar l'enllaç o enllaços corresponents, o, de forma alternativa, des de l'enllaç 

podrem associar el menú o menús corresponents. 
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En aquest llistat es mostren tots els enllaços que tenim entrats: el seu nom (títol) i la seva url 

(adreça). La icona de la creu vermella serveix per eliminar l'enllaç. 

Quan entreu enllaços, recordeu que una url ben formada ha d'incolure sempre el protocol al 

davant (http, https, ftp, ...). 

Editar enllaç

Com entrar un enllaç? Com associar-lo a un menú? Per que no funciona l'enllaç?

Per entrar un enllaç (link), s'ha d'entrar el títol de l'enllaç (la descripció que li volguem donar) i 

la seva URL. 

Per exemple: El nom de l'enllaç podria ser Tinet, i la seva URL http://www.tinet.org.

Atenció: La URL ha de començar pel protocol utilitzat (és a dir: http, https, ftp...). En el nostre 

exemple, http://www.tinet.org és una URL vàlida, però NO www.tinet.org.

Un cop creat l'enllaç, podem clicar sobre el botó "Afegir" per tal d'associar-lo al menú o menús 

que vulguem. Aquest botó ens obrirà una finestra amb tots els menús existents a la nostra web, 

on seleccionarem aquells als que el volem associar. Un cop seleccionats, a sota de l'enllaç 

veurem un llistat amb tots els menús associats. També ho podrem fer al revés, és a dir, 

associar l'enllaç des de el menú.

I que significa associar un enllaç a un menú? Doncs que, al associar un enllaç amb un menú 

determinat, a la nostra pàgina web, quan seleccionem aquella opció de menú, al costat es 

veurà aquest enllaç (i també tots els altres que tinguesim associats a aquell menú). Per 

exemple: Si estem parlant d'esports, a lo millor voldriem que apareguessin enllaços a la web 

del nostre equip de fútbol, a un diari d'esports, etc...

Feu la prova! És molt senzill, i més endavant, si volem, podrem eliminar aquesta associació, i 

aquest enllaç deixarà d'aparèixer associat a aquell menú. 

Enquestes

Com crear enquestes i que aquestes apareguin a la pàgina principal. 

En aquest apartat es visualitza el llistat d'enquestes que tinguem entrades. 

Per a crear una nova enquesta només cal clicar sobre el botó "Afegir enquesta", i se'ns obrirà 
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un formulari on podrem entrar la pregunta de l'enquesta i les seves opcions. 

Antenció: Un cop creem una nova enquesta aquesta no es veurà inmediatament a la portada 

de la nostra web. Per a que es vegi, hem de activar la enquesta, això es fa clicant sobre la 

icona de "Activar enquesta" ( que hi ha al costat de l'enquesta). Al clicar sobre aquesta icona, 

immediatament s'activarà la enquesta, i la icona es veurà com la icona () 

Que més hem de saber sobre les enquestes? 

• Una enquesta activa és aquella que es veu en portada, i le veiem maracada amb la 

icona . Només hi pot haver una enquesta activa a cada moment, pel que quan 

activem una enquesta, si n'hi hagués una altra d'activa en aquells moments, es 

desactivarà automàticament. 

• Una enquesta publicada és aquella que el visitant de la pàgina podrà visualitzar quan 

cliqui a "Enquestes anteriors", i la veurem marcada amb la icona (). Si despubliquem 

una enquesta, aquesta ja no es podrà visalutzar al clicar sobre "Enquestes anteriors". 

• Per eliminar una enquesta, hem de clicar sobre la icona de la creu vermella () 

Editar enquesta

Com crear una enquesta? Com es fa per a que aparegui a portada?

En aquest apartat us explicarem com crear noves enquestes i com fer que aquestes apareguin 

a la portada.

Un cop clicat "Afegir enquesta",el primer que s'ha de fer és entrar la pregunta de la enquesta. 

Un cop entrada aquesta pregunta, guardem l'enquesta amb el botó "Guardar". Aleshores, ja 

podrem començar a entrar les opcions (les diferents alternatives) de l'enquesta, mitjançant el 

botó "Afegir Opció", que ens apareixerà a sota del formulari. Podem afegir fins un total de 5 

opcions. 

Que més necessitem saber sobre les enquestes?

• Una enquesta activa és aquella que es veu en portada. Des d'aquest formulari no 

podrem activar una enquesta, ho haurem de fer des de el llistat d'enquestes. Així que 

primer hem de crear l'enquesta, guardar-la, afegir-li opcions, i després, tornar al llistat 

d'enquestes. Des d'allí podrem activar l'enquesta clicant sobre la icona . Només hi 

pot haver una enquesta activa a cada moment, pel que quan activem una enquesta, si 

n'hi hagués una altra d'activa en aquells moments, es desactivaria automàticament. 
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Recordem: L'enquesta s'activa o es desactiva des de el llistat d'enquestes, no des 

d'aquest formulari 

• Una enquesta publicada és aquella que el visitant de la pàgina podrà visualitzar quan 

cliqui sobre l'enllaç de "Enquestes anteriors" (aquest enllaç no apareixerà fins que no 

hi hagi més d'una enquesta entrada). Les enquestes anteriors són totes aquelles 

enquestes no actives més antigues que l'enquesta activa. Això té sentit quan tenim 

vàries enquestes entrades, i volem que els usuaris puguin consultar un "històric" de les 

enquestes i dels seus resultats. Si despubliquem una enquesta, aquesta ja no es podrà 

visualitzar al clicar sobre "Enquestes anteriors". 

• Activar comentaris: Significa que els usuaris que visitin la pàgina, a banda de votar a 

l'enquesta, podran entrar comentaris sobre la mateixa. Si activem els comentaris (per 

defecte no ho estan), al clicar sobre el botó "Vota" o sobre el botó "Resultats" de 

l'enquesta, a part de veure'n els resultats, també els apareixerà un formulari per poder 

entrar el comentari que vulguin. Cada cop que algú entri un comentari, aquest 

apareixerà a continuació dels resultats de l'enquesta. Si necessitem eliminar algun dels 

comentaris entrats per algun usuari, ho podem fer des de aquest mateix formulari, ja 

que aquests apareixeran tots llistats al final del mateix. 
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Recursos

Com pujar imatges i annexar fitxers a la meva web?

Com pujar les meves imatges i adjunts a la meva web?

• Per tal de pujar arxius només teniu que anar a l'apartat "Recursos", i clicar al botó 

crear, "Pujar recursos", on podrem entrar els següents camps: 

• Nom: El nom que es mostrarà associat al arxiu o imatge dins del Webfàcil (no cal que 

contingui la extensió de fitxer -.exe,.zip, ...- i pot tenir espais, accents, ...) 

• Publicat: Seleccionem aquest check si volem que l'arxiu sigui visible a l'apartat 

"Galeria d'imatges". 

• Carpeta: Hem de seleccionar en aquest apartat la carpeta on volem que es guardi 

l'arxiu. Si no n'especifiquem cap es guardarà al directori arrel dels recursos (podeu 

crear totes les carpetes que us calguin per classificar els vostres arxius clicant a "Crear 

carpeta"). 

• Arxiu: Aquí podem escollir, des de el nostre ordinador, l'arxiu que volem pujar al 

Webfàcil. 

• Descripció: La descripció de l'arxiu. Aquesta descripció serà visualitzable des de 

l'apartat "Galeria d'imatges" de la vostra web. 
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Com crear carpetes per classificar els meus arxius?

• Per tal de crear carpetes només tens que anar al botó crear, i clicar per Crear 

carpeta,a la finestra que s'obre podras introduïr tota la informació necessària. 

• Nom: El nom que voleu que tingui la carpeta. 

• Carpeta: La carpeta sota la qual penjarà aquesta carpeta. 

• Publicat: Seleccionem aquest check si volem que la carpeta sigui visible des de 

l'apartat "Galeria d'imatges" de la nostra web. Una carpeta publicada s'interpretarà, a la 

part pública, com a una nova galeria. 

Com modificar les dades dels arxius que hem pujat?

• Per tal de modificar la informació del fitxer només tenim que clicar sobre el seu nom per 

tal que aparegui remarcat i llavors prèmer el botó "Edita" a la columna de la esquerra, 

llavors ens apareixerà una finestreta on podrem modificar tota la informació del fitxer. 

• El fitxer en si no es pot modificar: Si voleu canviar de fitxer l'haureu de eliminar i 

tornar-lo a pujar. 

• URL: És la direcció que podreu enganxar a la vostra web (o a d'altres) per fer 

referència a aquest arxiu. Aquesta URL es calcula automàticament. Feu "copiar i 

pegar" des d'aquest camp de text per fer referència a les imatges i fitxers que hagueu 

pujat aquí des de tot arreu on vulgueu. 

Opció d'arrastrar i deixar (Drag&Drop)

• Per moure fitxers com carpetes, teniu l'opció de sel·leccionar un element o un conjunt 

d'elements (tecla CTRL + clic),i arrastrar-ho a la carpeta on ho voleu guardar. 

• També podeu sel·leccionar un conjunt de fitxers o carpetes, i eliminar els elements. 
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Opció modificar el nom de fitxers o carpetes

• Podeu fer doble clic a un element (carpeta o fitxer),en l'arbre de directoris, i canviar el 

seu nom directament. 

Que significa l'espai ocupat?

És el percentatge del total de 150Mb d'espai disponible al WebFàcil que tens ocupat amb els 

teus arxius (imatges, documents, etc). 

Com puc posar so en l'inici del webfacil?

Primer haurem de pujar el recurs (la música) al webfacil, anirem a l'apartat recursos i pujarem 

el nostre fitxer de música:

I omplirem el formulari:

A l'informació del fitxer que haureu pujat teniu que copiar el camp url en alguna banda (un 

document en blanc per exemple) ja que el necessitarem després, per fer-ho editem el fitxer:
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I en la finestra que ens surti la informació agafem la url:
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Ara podeu anar a l'apartat portada i obriu una de les seccions de portada:

Ara en el cos de la secció premeu el botó "Codi font" i enganxeu a l'inici el següent codi:

<embed type="audio/mpeg" hidden="true" src="el_meu_mp3">

Nota:

És condició necessària que tingueu el suport javascript habilitat al vostre navegador per tal de 

poder emprar tant el WebFàcil com la secció de Recursos. 
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Crear galeries d'imatges (recursos)

Com crear una nova galeria de fotos o imatges?

Crear galeria d'Imatges que es vegi des de la nostra web

1. Hem d'anar a l'apartat "Recursos" i fer el següent: 

2. Crear una nova carpeta amb el nom que volem que tingui la nostra galeria. Ho 

podem fer clicant anant a Crear - Crear carpetes. 

3. Publiquem la carpeta (per defecte, la carpeta es guardarà com a publicada). Si en 

un moment donat volem que la galeria no sigui visible, només caldrà que la 

despubliquem. 

4. Per pujar una imatge o imatges, hem d'anar a Crear - Pujar recursos i 

sel·leccionar la carpeta que acabem de crear. Seleccionar el check de "Publicat" 

si volem que l'arxiu es visualitzi des de la galeria de la nostra pàgina. 

5. Nota:   també podem pujar diferents imatges o fitxers desde Crear - Pujar 

múltiples recursos. En aquest apartat podrem afegir alhora diferents recursos (+ 

Afegir), o fins i tot a partir d'un fitxer comprimit.

Podreu trobar més informació a la mateixa opció. 

Llestos! Les imatges o recursos que hagueu pujat seran visibles dins de la Galeria d'Imatges 

que es visualitzarà a la part pública del vostre webfàcil. 

On es mostrarà aquesta galeria?

Les galeries que haguem creat es veuran a sota dels menús de la nostra web, sota l'apartat 

"Galeria d'imatges" (si volem canviar aquest text, ho haurem de fer des de l'apartat "Literals"). 

Configuració web

Com configurar la web (títol, presentació, paraules clau,..)

En aquest apartat trobem quatre pestanyes, que ens permeten configurar les dades bàsiques 

de la web, les etiquetes,activar estadístiques i eliminar la web, alternativament.

Les descrivim més en detall: 

Primera pestanya (Dades):

• En aquest apartat podras editar els paràmetres bàsics de configuració de la web, en 

concret: 
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• Títol: Text descriptiu del títol de la web, que apareixerà a la capçalera de la pàgina 

web. És un camp obligatori. Per exemple, si es tracta d'una web personal, en aquest 

camp podriem posar el nostre nom; si es tracta de la web d'una entitat, organisme o 

empresa, en aquest camp podriem entrar el nom de la nostra organització. Si no vols 

que el títol de la web aparegui a la capçalera, a la pestanya següent podràs configurar 

per que no ho faci. 

• Adreça del web (URL): Podeu personalitzar el la url d'accés del vostre webfàcil. Si 

modifiqueu aquest camp, a partir d'aquest moment per accedir al vostre webfàcil els 

usuaris hauran d'accedir-hi a través d'aquesta url d'accés que hagueu introduït. 

Per exemple:, si no modifiqueu aquest camp s'accedeix per defecte de la manera http://

webfacil.tinet.cat/codiusuari, si en modifiqueu el seu contingut fareu que s'hagi 

d'accedir de la manera http://webfacil.tinet.cat/nomdelamevaweb 

• Descripció de la web: Descripció, presentació o introducció de la web o del seu 

contingut. Aquest camp no és obligatori, però si l'entrem, aquesta descripció apareixerà 

a la portada de la pàgina. A més a més, aquest contingut s'inclourà també al meta-tag 

"description", que es el que fan servir els cercadors per indexar la web, pel que pot ser 

interessant incloure'l. 

• Paraules claus: Paraules clau que descriuren la nostra web, separades per comes. 

Aquest camp no és obligatori, però es important entrar-lo si volem donar d'alta la nostra 

web als cercadors, ja que aquestes paraules s'inclouen al meta-tag "keywords" de la 

nostra web, que és el que utilitzen els cercadors per indexar i conèixer el contingut de 

les pàgines. Per exemple: Si la nostra web és sobre esports, podriem incloure les 

paraules clau següents: esports, deportes, Nàstic, bàsquet, CBT, futbol, equip, equipo,  

club, liga, classificació, classificacion , etc... 

• Correu-e de contacte: Adreça de correu electrònic que es farà servir per enviar els 

correus que t'enviin els visitans de la teva web, si has creat algun menú de tipus 

"Formulari de contacte". La adreça de correu associada a la web pot coincidir, o no, 

amb la adreça del redactor. Aquesta adreça no serà mai visible directament a la web, 

però serà on rebràs els correus. 

• Paginació: Opció que permet paginar els continguts del WEBfàcil en el cas de que 

tingueu un nombre de seccions elevat en un menú o a la pàgina d'inici. 

• Rss: Amb aquesta opció tens la possibilitat de sindicar la teva web i permetre així que 

els altres usuaris s'hi puguin subscriure a través del servei de RSS Pots realitzar una 

Activació Parcial del servei de RSS on es generaran a partir del títol i capçalera dels 

menús i seccions del teu webfàcil, o bé, realitzar una Activació Completa dels Rss, on 

es generaran a partir del títol, capçalera i cos dels menús i seccions del webfàcil. Si 

tens activat aquest servei també tens la possibilitat d'utilitzar un gestor de 
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sindicacions(camp RSS url) com és el FeedBurner, eina que et permetrà generar i 

personalitzar les teves sindicacions. 

• Redirigir l'espai web: Si ja disposeu d'espai web podeu fer que aquest apunti al seu 

webfàcil. Només cal que sel.leccioni aquesta casella i es redireccionarà el seu anterior 

espai al webfàcil 

• Resumint  , l'únic camp obligatori per a la nostra web és el títol, però si pretenem donar 

d'alta la web als cercadors (google, yahoo, etc...), és important que també introduïm la 

descripció i les paraules clau. D'altra banda, si vols tenir menús del tipus "Formulari de 

contctacte", per a que els visitants de la web puguin contactar amb tu, és important que 

també entris un mail de contacte. 

  Segona pestanya (Etiquetes):

• Només l'administrador de la web (propietari) pot editar els literals, i per tant, només a 

ell li apareix aquesta opció. 

• Per modificar aquestes etiquetes, has d'anar a l'apartat "Configuració web" i clicar 

sobre la pestanya "Etiquetes". 

• En aquesta opció podràs veure i editar els diferents literals (etiquetes) configurables 

de la pàgina web. 

• Personalitza tots aquells literals de la teva pàgina web escrivint el nou text. Tots aquells 

literals que no continguin text seran mostrats amb el seu valor per defecte. 

• Un cop has introduït tots els literals que vols modificar, prem el botó de Guardar per 

acceptar i actualitzar els canvis dels literals a la teva web. 

• Per exemple:   En lloc de "Inici" pots posar "Inicio" o "Home"... i aquesta serà la etiqueta 

que es mostrarà a la teva web. 

Tercera pestanya (Estadístiques):

• Com activar el servei d'estadístiques? 

• Per activar el servei heu d'entrar a l'administració del vostre Webfàcil i clicar damunt de 

l'enllaç "Configuració web" i desprès "Estadístiques". Llavors cliqueu al botó 

"Activar". 

• Consideracions: 

• Les estadístiques s'actualitzen diàriament a les 00:00, pel que les visites d'avui no 

podran ser consultades fins demà. 

• Les visites a la pàgina només es comptabilitzen a partir del dia que es van activar les 

estadístiques. 

• Si es desactiven les estadístiques, es deixaran de comptabilitzar les visites. 
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Quarta pestanya (Eliminar web)

• Només l'administrador de la web (propietari) pot eliminar la web, i per tant, només a 

ell li apreix aquesta opció. 

• Al clicar el botó "Eliminar web": 

1. S'eliminarà la pàgina web (es despublicarà i s'eliminarà tot el seu 

contingut). 

2. S'enviarà un correu de notificació als redactors que editin aquest web 

informant-los de que la web ha estat eliminada. 

3. Tots els redactors que editin aquest web es desregistraran del webfàcil. 

4. Finalment, si vosté només edita aquesta web, es tancarà la sessió i 

sortirà de l'administració. Si vosté edita més d'una web, romandrà a 

l'administració, però canviarà de web. 

Editar les etiquetes de la web

Com puc modificar les etiquetes de la meva web?

Només l'administrador de la web (propietari) pot editar els literals.

Per modificar aquestes etiquetes, has d'anar a l'apartat "Configuració web" i clicar sobre la 

pestanya "Etiquetes":

• Personalitza totes les "etiquetes" de la teva pàgina web escrivint el nou text. Totes les 

etiquetes que no continguin text seran mostrats amb el seu valor per defecte. 

• Un cop has introduït totes les "etiquetes" que vols modificar, prem el botó de Guardar 

per acceptar i actualitzar els canvis dels literals a la teva web. 

Per exemple: En lloc de "Inici" pots posar "Inicio" o "Home"... i aquesta serà la etiqueta que es 

mostrarà a la teva web. 

Activar les estadístiques de la web

Activar i desactivar les estadístiques de visites

Com activar el servei d'estadístiques?
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Per activar el servei heu d'entrar a l'administració del vostre Webfàcil i clicar damunt de l'enllaç 

"Configuració web" i desprès "Estadístiques". Llavors cliqueu al botó "Activar".

Consideracions:

• Les estadístiques s'actualitzen diàriament a les 00:00, pel que les visites d'avui no 

podran ser consultades fins demà. 

• Les visites a la pàgina només es comptabilitzen a partir del dia que es van activar les 

estadístiques. 

• Si es desactiven les estadístiques, es deixaran de comptabilitzar les visites. 

Eliminar la meva web

Com eliminar la meva web?

Només l'administrador de la web (propietari) pot eliminar la web, i per tant, només a ell li apreix 

aquesta opció. 

Al clicar el botó "Eliminar aquesta web": 

1. S'eliminarà la pàgina web (es despublicarà i s'eliminarà tot el seu contingut). 

2. S'enviarà un correu de notificació als redactors que editin aquest web informant-

los de que la web ha estat eliminada. 

3. Tots els redactors que editin aquest web es desregistraran del webfàcil. 

4. Finalment, si vosté només edita aquesta web, es tancarà la sessió i sortirà de 

l'administració. Si vosté edita més d'una web, romandrà a l'administració, però 

canviarà de web. 

Disseny

Com canviar l'aparença de la nostra web aplicant diferents dissenys.

Al webfàcil tens varis dissenys predefinits (el que anomenem plantilles) per escollir.

Cada plantilla farà que la teva web es vegi de forma diferent, amb un disseny diferent (diferents 

colors, diferents tipus de lletra, diferents imatges de fons...). El contingut de la teva web no 

canviarà, només la seva aparença.

A part tens l'opció de modificar l'aparença i l'estructura de la teva web, des dels diferents 

apartats.
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Plantilles:

• Pots triar el disseny de la teva web entre les diferents plantilles existents.

La plantilla amb el marc roig es l'activa. 

• Pots fer clic a l'enllaç "veure", per previsualitzar el disseny. 

Color i típus de lletra:

• En aquest apartat pots veure tots els aspectes modificables referents al color de 

fons,color de la capçalera,color de la tipografia del títol,tamanys,etc. 

Elements de la web:

• Pots canviar el teu logo a la capçalera del teu WEBfàcil. 

• Pots canviar la disposició del contingut del teu WEBfàcil. 

Fes la prova! Selecciona una plantilla i visualitza com queda la teva web amb aquell disseny. 

Ho pots comprovar si cliques a sobre de l'enllaç "veure". Aleshores se't obrirà una pàgina amb 

la que podràs previsualitzar la teva web amb aquell disseny. Quan te'n cansis, pots tornar a 

canviar.

Observació: Si apliques un nou estil i aquest no es veu inmediatament aplicat a la teva web, pot  

ser per culpa de la memòria "caché" del teu navegador. Buida la memòria cau ("caché") del teu 
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navegador (amb el IExplorer has d'anar a Herramientas | Opciones de Internet i clicar a sobre 

de "Eliminar archivos"; si utilitzes Firefox has d'anar a Herramientas | Preferencias i clicar a 

sobre de "Limpiar", de l'apartat "Caché"). Un cop fet, recarrega la pàgina i torna-ho a provar.

Format de la imatge de capçalera

Com posar la meva pròpia imatge de capçalera? Com aconseguir que es vegi bé?

Per pujar la vostra pròpia imatge de capçalera, només cal que cliqueu sobre la icona de 

"canviar logo", i seleccioneu la imatge del vostre disc dur. Si no pujeu cap imatge, el que es 

veurà per defecte és el fons de la template seleccionada (podeu canviar de template des de el 

menú "Disseny").

De totes maneres, per a que aquesta imatge és visualitzi correctament i l'aspecte visual sigui 

l'adequat, s'han de tenir en compte unes quantes coses a l'hora de seleccionar-la:

• Mida fitxer (espai ocupat): La mida màxima del fitxer que pujeu ha de ser de 512 KB. 

Penseu que una imatge més gran resultaria massa "pesada" i provocaria que la web es 

carregués massa lentament. Les imatges ideals per a la web són "lleugeres", és a dir, 

tenen un tamany petit (en referència a l'espai que ocupen a disc, no a les dimensions 

de la imatge) i es carreguen ràpidament. 

• Posicionament imatge (alineació hortitzontal i vertical): Si la imatge que heu pujat 

és menor que la capçalera en si mateix, aleshores al modificar el posicionament de la 

imatge, veureu com aquesta varia la seva posició dins de la capçalera. 

• Posicionament text: Podeu jugar amb aquest paràmetre per a que no se us superposi 

el títol de la web amb la imatge de capçalera. Si la ostra imatge ja conté el títol del a 

web, aleshores el millor es fer que el títol no es vegi a la capçalera. 

• Dimensions imatge (proporció): Les dimensions "ideals" de la imatge de capçalera 

venen determinades per la plantilla (template) seleccionada. Concretament: 

• Per veure les dimensions adients per a la teva imatge de capçalera, ves a l'apartat 

Elements web i mira la descripció que apareix a Capçalera 

Com saber quines dimensions té la vostra imatge? Doncs el millor és que la obriu amb un 

programa d'edició d'imatges (Gimp, Photoshop, etc...) i allí en podreu veure les dimensions en 

píxels. En el cas que sigui massa gran, l'ajusteu per a que tingui la mida adecuada. 

Si s'annexen imatges amb proporcions diferents a les descrites la imatge es veurà, però 

probablement l'efecte aconseguit no serà l'adecuat. 
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• Fons imatge: Si voleu seguir veient el fons original de la capçalera (el que porta per 

defecte la plantilla de webfàcil que hagueu seleccionat), i a sobre voleu veure la imatge 

de capçalera que heu pujat, aquesta haurà de tenir el fons transparent (això també ho 

podreu aconseguir editant la imatge amb un programa d'edició d'imatges). 

• Imatge de dimensions menors: Si la imatge té unes dimensions menors a les 

recomandes abans, aquesta es veurà igualment, ja que només fixem la mida màxima. 

Però tingueu en compte que, si aquesta imatge no és transparent, potser l'efecte visual 

no serà el desitjat, ja que es veurà la imatge sobreposada al fons original de la template 

del nostre webfàcil. En canvi, si la imatge té el fons transparent, es veurà a sobre del 

fons original, aconseguint un millor efecte. 

• Capçalera amb els cantons "arrodonits": Si el fons de capçalera original (de la 

plantilla del webfàcil que heu escollit) té els cantons arrodonits, i voleu conservar el 

mateix efecte amb la vostra imatge de capçalera, cal fer que la vostra imatge també 

tingui els cantons arrodonits, d'aquesta manera es conservarà el mateix aspecte (igual 

que abans, necessitareu un programa d'edició d'imatges per a aconseguir-ho). Si la 

imatge que pujeu és quadrada, es veurà quadrada quan la pujeu, encara que la imatge 

de la template original tingui els cantons arrodonits. 

En resum, si heu de pujar la vostra pròpia imatge de capçalera, hi ha un parell de qüestions 

bàsiques que us ajudaran a que es vegi bé: Que la imatge tingui el tamany adecuat i 

-preferiblement- que tingui el fons trasnparent. Si sabem fer anar un programa d'edició 

d'imatges, això serà molt fàcil, si no, el millor serà anar provant quina imatge va millor amb la 

plantilla escollida. Podeu provar a pujar una imatge i veure'n el resultat. Si no us agrada, 

elimineu la imatge annexada i ja està.

Si teniu problemes alhora d'editar les vostres imatges per posar-les a la capçalera podeu llegir-

vos el nostre petit manual del Gimp (programa lliure d'edició d'imatges):

Curs Simple Gimp (en Word)

Curs Simple Gimp (en format OpenOffice)

Curs Simple Gimp (en PDF) 

Redactors

Que són els redactors? Pot haver-hi més d'un redactor en una mateixa web?
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Un redactor és aquell que té permís per editar la web. Naturalment, el propietari de la web és 

un redactor de la mateixa, i també n'és el seu administrador. Però, a part del propietari, una 

web pot tenir més d'un redactor -diferents usuaris editant una mateixa web-, cadascún amb 

un rol determinat dins de la web.

Rols d'edició:

• Administrador: És el propietari de la web. Pot gestionar tot el relacionat amb la seva 

web i també pot eliminar-la. A més a més, l'administrador por bloquejar menús i 

seccions (el que implica que cap altre redactor de la web podrà modificar o eliminar 

aquell contingut). Només hi pot haver un administrador de la web, i aquest no pot 

ser eliminat ni desactivat, ni es pot modificar el seu rol. 

• Editor: Pot entrar contingut i publicar-lo. Els usuaris amb aquest rol podran donar d'alta 

altres membres d'ordre inferior o igual al seu. 

• Col.laborador: Pot entrar contingut, però no publicar-lo. 

A banda del ja mencionat, cadascún d'aquests rols tindrà uns privilegis sobre la web que estigui 

editant. 

Per exemple: Un administrador o un editor podran entrar enquestes a la web, un col·laborador 

no. 

Com donar d'alta nous redactors a la meva web?

Podem convidar a un altre usuari de Tinet per a que sigui redactor de la nostra web clicant 

sobre el botó "Invitar". Aleshores, s'obrirà un formulari on podrem entrar una adreça de mail 

vàlida, i clicar a sobre el botó "Enviar". Un cop fet això, l'usuari rebrà una invitació en 

aquesta adreça de correu, en la qual hi haurà un enllaç sobre el qual podrà clicar, omplir les 

seves dades, i es convertirà automàticament en redactor de la teva web! Un cop l'usuari hagi 

acceptat la teva invitació, desapareixerà de la llista de "Invitacions pendents", i apareixerà al 

llistat de redactors. 

Quan un usuari accepta una invitació, i es converteix en redactor de la web, inicialment tindrà 

només el rol de "Col.laborador". Un editor o administrador de la web podran otorgar-li un rol 

superior a aquest.

Important: És necessàri que aquella persona a la que convidem sigui un usuari de Tinet, per tal 

de que pugui validar-se a l'administració amb el seu codi d'usuari i contrasenya de Tinet. Tot i 

això, l'adreça que posem de contacte per a que li arrivi la invitació, pot ser qualsevol, no cal que 

sigui una adreça de Tinet. 
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Observació: Les teves dades, o les que entrin els altres redactors, són privades i en cap cas 

seran cedides a tercers. Només les necessitem per saber a qui pertany la web i qui la edita. Si 

la teva web té més d'un redactor, per a cada contingut que s'entri a la web, podras veure qui 

l'ha creat i qui l'ha modificat. 

Editar redactor

Modificar els camps del redactor. Invitar nous redactors.

Un redactor és un usuari de Tinet que té permís per introduïr contingut al WEBfàcil. A l'apartat 

"Redactors"podrem trobar les següents dades: 

• Redactor actiu: indica si aquell redactor està actiu i per tant, si pot editar la web. 

• Un redactor inactiu , no podrà ni tan sols validar-se a l'administració d'aquella web en 

la que estigui inactiu. 

Per quin motiu és millor desactivar que eliminar a un redactor?

Perqué un redactor pot haver entrat contingut, i volem saber de quin contingut ha 

entrat. És per això que un redactor que hagi entrat contingut a la nostra web, no el 

podrem eliminar, només desactivar. 

Opcions:

• Rol: El rol indica els privilegis del redactor sobre la web. Hi ha tres rols bàsics de 

redactors, i cadascún gaudeix d'una sèrie de privilegis dins de la web: 

1. Administrador: És el propietari de la web. Pot gestionar tot el relacionat 

amb la seva web, i pot eliminar-la. També pot bloquejar menús i seccions, 

el que significa que aquestes no podran ser modificades o eliminades per 

cap altre redactor. Només pot existir un administrador de la web, i aquest 

ha de ser el propietari de la mateixa. Ningú no pot treure el rol 

d'administrador a aquest. 

2. Editor: Pot entrar contingut i publicar-lo. Els usuaris amb aquest rol 

podran donar d'alta altres membres d'ordre inferior o igual al seu. 

3. Col.laborador: Pot entrar contingut, però no publicar-lo. 

• Cadascún d'aquests rols tindrà uns privilegis sobre la web que estigui editant. Per 

exemple: Un administrador o un editor poden entrar enquestes a la web, un 

col·laborador no. 
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• Codi: És el codi d'usuari de Tinet que l'usuari fa servir per validar-se i entrar a 

l'administració. Només si ets usuari de Tinet pots convertir-te en redactor de la 

pàgina. Si vols saber com donar-te d'alta a Tinet, clica aquí. 

• Nom i cognoms: Nom i cognoms del redactor. 

• Correu-e: Correu electrònic del redactor, pot ser l'adreça de Tinet, o una altra. 

• Telèfon: Telèfon del redactor. No és obligatori, a no ser que el redactor sigui el 

propietari d'un webfàcil d'una entitat. En aquest cas, es obligatori el telèfon. 

Com donar d'alta nous redactors a la meva web?

Podem convidar a un altre usuari de Tinet a que sigui redactor de la nostra web anant al 

llistat de redactors i clicant sobre el botó "Invitar". Aleshores, s'obrirà un formulari on podrem 

entrar el codi d'un usuari de Tinet (és obligatori que sigui usuari de Tinet, per a que pugui ser 

redactor de la web), i la seva adreça de correu, i clicar a sobre el botó de "Enviar". Un cop fet 

això, l'usuari rebrà una invitació al seu correu, en la qual hi haurà un enllaç sobre el qual 

podrà clicar, omplir una sèrie de dades, i es convertirà en redactor de la nostra web! Un cop 

l'usuari hagi acceptat la nostra invitació, desapareixerà de la llista de "Invitacions pendents", i 

apareixerà al llistat de redactors. 

Quan un usuari accepta una invitació, i es converteix en redactor de la web, per començar 

tindrà només el rol de "Col.laborador". Un editor o administrador de la web podran otorgar-li 

un rol superior a aquest. 

Invitacions

Com convidar a un usuari de Tinet a ser redactor de la meva web?

Com donar d'alta nous redactors a la meva web?

Per enviar una invitació a un altre usuari de Tinet per a que sigui redactor de la nostra web 

cliquem sobre el botó "Invitar". Al formulari hem d'entrar els següents camps: 

1. La seva adreça de correu electrònic: L'adreça de correu de l'usuari al que 

volem convidar, que pot ser la seva adreça de Tinet, o una altra. En aquesta 

adreça l'usuari rebrà el missatge amb la invitació. 

2. Missatge: Podem entrar algun text com a cos del missatge que rebrà l'usuari. Si 

no entrem res, el missatge que rebrà per defecte és "Et convido a participar en la 

redacció d'aquesta web". 

Pàgina 36 de 40

https://www.tinet.org:11081/portal/signuprequest.do


WEBfàcil - TinetAula

Un cop entrats aquests camps, cliquem a sobre el botó de "Enviar". Aleshores, l'usuari rebrà 

una invitació al seu correu, de forma automàtica. 

En el missatge que rebrà l'usuari hi haurà un enllaç sobre el qual podrà clicar, omplir una sèrie 

de dades, i es convertirà inmediatament en redactor de la nostra web! 

Un cop l'usuari hagi acceptat la nostra invitació, desapareixerà de la llista de "Invitacions 

pendents", i apareixerà al llistat de redactors.

Inicialment tindrà el rol de "Col.laborador". Un editor o administrador de la web podran 

otorgar-li el rol de "Editor". 

Observació: És obligatori que el redactor al que convideu sigui usuari de Tinet per a que pugui 

ser redactor de la web. Tot i això, l'adreça de correu electrònic que poseu per contactar amb ell 

no cal que sigui la de Tinet. 

Estadístiques de visites

Número i orígen de les visites, pàgines més vistes, cercadors...

Com activar el servei d'estadístiques?

Per activar el servei heu d'entrar a l'administració del vostre Webfàcil i clicar damunt de l'enllaç 

"Configuració web" i desprès "Estadístiques". Llavors cliqueu al botó "Activar".

Que ens trobem en aquest apartat del menú?

El bloc de la esquerra és el menú de navegació, el qual ens permetrà escollir diferents reculls 

de dades. La icona que hi ha al costat d'interval de temps permet seleccionar un període 

escollint la data d'inici i la data fi. El calendari permet mostrar la informació per un dia en 

concret. Finalment, en el bloc de la dreta es mostren les dades (a dalt de tot es pot observar el 

període pel qual es mostren les dades, al mig, apareix el gràfic amb les estadístiques, i a sota 

es mostra l'ajuda de cada apartat).

Consideracions:

• Les estadístiques s'actualitzen diàriament a les 00:00, pel que les visites d'avui no 

podran ser consultades fins demà. 

• Les visites a la pàgina només es comptabilitzen a partir del dia que es van activar les 

estadístiques. 

• Si es desactiven les estadístiques, es deixaran de comptabilitzar les visites. 
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Dades que podem obtenir:

• Visites: Quan un visitant clica i arriba a la teva pàgina es compta com una visita. Un 

usuari navegant per la teva web compta com a una única visita. Si entre clic i clic no 

passen més de 30 minuts es comptarà com a la mateixa visita i no s'incrementarà. Si 

tanca la finestra del navegador o passen més de 30 minuts s'incrementaran el número 

de visites. 

• Pàgines vistes: Número de clics que es fan dins de la web (número de pàgines de la 

web que el visitant accedeix). 

• Promig de pàgines vistes per visita (PV/V): El paràmetre P/V ens aporta informació 

sobre quin és el promig de pàgines que visita un usuari un cop entra a la web. Quan 

més alta és aquesta xifra, més atractiu és el contingut de la web per al visitant. 

• Menús més accedits. Els podeu consultar per URL o pel títol. Aquest informació és útil 

per saber quins són els continguts més accedits de la vostra web, quins interessen 

més, etc... Si creieu que hi ha una informació interessant a la vostra web que no s'està 

accedint, potser necessitarieu destacar-la més, posar un enllaç a portada, etc... 

• Orígen de les visites: Us ajuda a saber d'on provenen les vostres visites. Les fontes 

poden ser dues: "directe", que implica que els usuaris entren directament a la vostra 

web, o algun cercador (google, yahoo,...), el que implica que les visites accedeixen a la 

web després d'haver fet una cerca en algun d'aquestos cercadors i clicar sobre un dels 

seus resultats que els ha portat fins a la vostra pàgina. Aquesta dada també us 

permetrà fer-vos una idea de la presència de la vostra pàgina als cercadors. 

• Paraules clau: En el cas que les visites que tingeu a la web siguin des de un cercador, 

també se us mostrà un llistat de les paraules claus cercades que han portat al usuari 

fins a la vostra pàgina. Per a que us pot interessar aquesta dada? Doncs això us 

permet saber que busca la gent que està visitant la vostra pàgina, i quins continguts 

espera trobar a la mateixa. Les paraules claus cercades també us ajudaran a trobar les 

paraules claus més adequades per associar a la vostra web (les paraules claus es 

poden entrar a l'apartat "Configuració de la web"). 

• Observació  : Per veure el número de visites i pàgines vistes per hores, selecciona 

només un dia al calendari i clica sobre l'enllaç "Mostrar dia". Per veure les dades en un 

intèrval de temps donat, clica a sobre de la icona del calendari i selecciona dues 

dates, una en cadascun dels dos calendaris que t'apareixeran. Després clica a "Aplicar 

període". 

Contacte

Contacta amb nosaltres, envia'ns els teus comentaris
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Si necessites contactar amb nosaltres ho pots fer a través del formulari de contacte, o 

directament, enviant-nos un mail a la adreça webfacil@tinet.org. Pots enviar-nos aquells 

suggeriments i millores que consideris que es poden aplicar al webfàcil, així com expressar els 

teus dubtes o opinions sobre l'eina. 

Si detectes algun error en el funcionament de la eina, posa't en contacte amb nosaltres, i et 

contestarem tan aviat com poguem. 

Ajudan's a millorar

Envians els teus suggeriments i propostes!

Aquesta eina que us oferim neix de la estricta voluntat de servei als tinetaries, pel que s'anirà 

ampliant i millorant en funció de les necessitats i propostes dels mateixos. Per tant, és 

important que els usuaris d'aquest servei ens feu arribar els vostres suggeriments i propostes 

de millora, així com els errors detectats. Per exemple: 

• Que els visitants puguin entrar comentaris a la web 

• Que la web disposi d'un formulari de contacte 

• Obtenir estadístiques d'accessos als menús, per saber quins són els menús més 

visitats de la nostra pàgina 

• Afegir més templates per tenir més varietat de dissenys 

• Afegir un comptador de visites 

• ... i tot allò que vosaltres necessiteu! 

És especialment important que, si detecteu algun error en el funcionament de l'eina, així 

com si teniu cap dubte sobre el seu funcionament, ens ho comuniqueu a través del formulari de 

contacte, o directament a la adreça webfacil@tinet.org. 

També podeu compartir els vostres dubtes, consultes, experiències i propostes amb nosaltres i 

amb la resta d'usuaris, a través de El bloc del Webfàcil, un espai on anem penjant les darreres 

novetats de la eina, i on podreu deixar els vostres comentaris. 

Problemes d'actualització 

No m'apareixen els menús que acabo d'entrar!
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Si acabes d'entrar un menú, i aquest s'ha guardat correctament, però al tornar al llistat de 

menús no el veus, podria ser que el contingut del llistat no se't estigues actualitzant per culpa 

de: 

• La caché: Prova a prmér la tecla "F5", a veure si se't recarrega la pàgina i veus el 

contingut correctament. Si utilitzes el navegador Internet Explorer de Microsoft, ves a 

"Herramientas | Opciones de Internet" i clica el botó "Eliminar Archivos". Després, ves a 

"Herramientas | Opciones de Internet | Configuración" i clica la opció "Cada vez que se 

visita la pàgina". 

• Accedeixes a Internet a través d'un proxy: Prova a prémer les tecles "Ctrl" i "F5" a 

la vegada, i comprova si el contingut del llistat se't actualitza correctament. Després, 

ves a "Herramientas | Opciones de Internet | Conexiones | Configuració de LAN", i 

comprova que estigui desactivat el check "Utilizar un servidor proxy para su LAN". 

Si segueixes tenint problemes, envian's un missatge a través del formulari de contacte (menú 

"Contacta"), descrivint el teu problema, i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible. 
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