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Usuari i contrasenya 

Per a poder publicar una entrada dels progressos del vostre projecte, rebreu un correu 

electrònic amb la següent informació: 

 

Es tracta del vostre nom d’usuari i de la vostra contrasenya.  

Haureu d’entrar al link que us proporciona el correu 

electrònic (http://memoriasobrerodes.cat/wp-admin) i 

escriure el nom d’usuari i la contrasenya al lloc 

corresponent.  

Un cop hagueu omplerts aquests camps cliqueu a 

“Entra”.  

El vostre usuari té el rol d’Autor, a través del qual 

podreu veure totes les entrades, i crear, publicar i 

modificar entrades noves vostres.  

http://memoriasobrerodes.cat/wp-admin
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Un cop hagueu iniciat la sessió amb el nom d’usuari i la contrasenya, us apareixerà la 

pàgina següent.  

 

 

Aquesta és la pàgina principal de l’editor de la pàgina web. La part esquerra de la 

pantalla us mostra l’índex de totes les opcions que teniu com a Autors.  

També podeu veure l’activitat recent de la pàgina web (al centre de la pantalla) així 

com notícies generals del WordPress (al lateral dret). 

A més, podeu desar esborranys de futures entrades que vulgueu publicar, per a 

facilitar el poder recordar-ho.  

 

Crea una entrada i insereix text 

Per a publicar l’entrada haureu de clicar sobre “Entrades”, que es troba a la part 

esquerra de la pantalla, i a continuació “Afegeix”, tal com es mostra a continuació. 

A més, en aquesta pantalla podeu veure les altres entrades que han anat publicant els 

altres centres sobre els seus projectes (però no podeu modificar-les). 
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Al clicar sobre “Afegeix”, se us obrirà la següent pantalla, preparada per a publicar 

l’entrada.  

 

El primer que heu de determinar al redactar una entrada és el tipus de format que li 

voleu donar. Per tant, haureu de dirigir-vos a la part dreta de la pantalla i escollir el 

tipus d’entrada que voleu on posa “Format”. Es por seleccionar el format estàndard, 

citació, afegir un vídeo, una fotografia, un àudio o un enllaç a una altra pàgina web. 
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Podeu escollir més d’un format. Podeu, per exemple, afegir fotografies i un àudio. 

Primer haureu d’escollir el format de galeria d’imatges, crear-la i posteriorment 

seleccionar el format d’àudio (i crear-lo també).  

Un cop seleccionat el tipus de format, podeu començar a redactar l’entrada al requadre 

que s’indica a la imatge, així com el títol de l’entrada.  

Heu de tenir en compte que a la part dreta de la pantalla apareix un requadre amb el 

nom “Publica”. En aquest apartat podeu desar l’entrada com a esborrany, 

previsualitzar-la, esborrar-la i sobretot publicar-la (és la part més important un cop 

acabada la redacció de l’entrada).  

Si no publiqueu l’entrada, aquesta no serà visible per als altres membres o visitants de 

la pàgina web. Al publicar-la apareixerà el següent a la part superior de la pantalla: 

 

Si cliqueu “Mostra l’entrada” us dirigirà a l’entrada tal i com es veu a l web i podreu 

comprovar que tot estigui correcte abans de publicar-la.  

 

Categories  

Les categories de l’entrada són els llocs on es trobarà l’article dins de la pàgina web. 

És molt important que per cada entrada que pengeu afegiu les categories. Les 

categories es troben al costat dret de la pantalla mentre estem redactant l’entrada. La 

imatge és la següent: 
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Hi ha cinc categories, dividides en diferents subcategories. Aquestes cinc categories 

són: 

- El Bibliobús al que pertanyeu 

- El centre o escola 

- Les festes 

- El municipi 

- Els oficis  

S’ha de seleccionar, com a mínim, una subcategoria de cada categoria.  

A la pàgina 59 del document “Fitxes de treball per al docent”, penjat a la pàgina web 

www.memoriasobrerodes.cat (a l’apartat de “Recursos”), trobareu una explicació més 

detallada de totes aquestes categories i com fer-les servir, juntament amb exemples.  

 

Etiquetes 

Les etiquetes van lligades a les categories i subcategories. L’única diferència entre 

aquestes dues és que les etiquetes no venen determinades. Cada docent haurà 

d’escriure les etiquetes concretes per a la seva entrada. Per a afegir les etiquetes, ens 

haurem de dirigir a la part dreta de la pantalla (es troba just sota les categories). 

 

Les etiquetes s’han d’escriure separades amb comes, i normalment són paraules.  

Per a més informació, podeu obrir el document “Fitxes de treball per al docent”, a la 

pàgina 59 (dins l’apartat de “Recursos” de la pàgina web 

www.memoriasobrerodes.cat). 

 

Afegir imatges 

Per a poder penjar imatges amb l’entrada heu de seleccionar, al requadre de “Format”, 

la opció de “Galeria”.  

La pantalla que us sortirà és la mateixa que la detallada anteriorment (Afegeix una 

entrada nova), recordem que només canviarà el format final. Per a afegir fotografies 

http://www.memoriasobrerodes.cat/
http://www.memoriasobrerodes.cat/
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haureu de clicar sobre “Afegeix un mèdia” que apareix immediatament sota del títol de 

l’entrada. 

 

 

S’obrirà la següent pantalla, i haureu de seleccionar les fotografies que voleu penjar 

juntament amb l’entrada.  

 

  

El procés que heu de seguir és el següent: 

1. Primer us col·locareu a “Insereix un mèdia” que es troba a la part esquerra de 

la pantalla. 

2. Seguidament anireu a “Penja fitxers” 

3. I per últim seleccionareu “Seleccioneu fitxers”. Al clicar sobre aquesta opció 

s’obrirà un altre quadre de diàleg com el següent: 
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En aquest quadre haureu de seleccionar les fotografies desades al vostre ordinador 

que voleu penjar. Al tenir-les totes seleccionades, clicareu sobre “Obrir”. 

Ja tindreu les fotografies penjades a la pàgina web, però caldrà crear una galeria de 

fotografies per a que es puguin veure a l’entrada.  

Sense sortir d’aquesta pantalla, haureu de clicar “Crea una galeria”. Aquesta opció es 

troba a la part esquerra de la pantalla. Clicareu sobre “Mediateca” i us sortiran totes les 

fotografies que hi ha penjades. Heu de seleccionar les que voleu afegir a l’entrada (tal 

com es mostra a la fotografia) clicant amb un sol clic sobre les mateixes imatges. 

Heu de definir un nom per a cada fotografia a la part dreta de la pantalla. L’URL es 

determinarà automàticament, de manera que no haureu de modificar aquesta part.  

En el cas que us hagueu equivocat al seleccionar les fotografies, podeu clicar sobre 

“Neteja” a la part inferior de la pantalla. Es des-seleccionaran totes les fotografies i 

podeu tornar a iniciar la selecció.  
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Un cop finalitzat tot el procés, clicareu sobre “Crea una galeria nova”. Al clicar-hi, 

s’obrirà la següent pantalla. 

 

Aquesta pàgina serveix per a canviar i acabar de retocar la galeria de fotografies.  
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En tot moment es pot cancel·lar la galeria i tornar a la pàgina anterior. L’apartat “Edita 

la galeria” serveix per a configurar-la (a la part dreta de la pantalla). Per a afegir més 

fotografies clicareu sobre “Afegeix a la galeria” i repetirem el procés anterior.  

Un cop finalitzada la configuració podeu clicar sobre “Insereix una galeria” (a la part 

inferior dreta). 

Les imatges que haureu seleccionat apareixeran al centre del requadre per a escriure 

el text. Escriviu el text just a dalt de les imatges.  

 

Existeix una opció que serveix per a convertir la galeria d’imatges en el que s’anomena 

una “slider”. Una “slider” és una presentació de les imatges en moviment, és a dir, que 

es desplacen cada cert temps. A més, també es poden desplaçar clicant sobre les 

mateixes.  

Recordeu que al acabar la redacció del text i d’adjuntar les imatges, heu de “Publicar” 

l’entrada com es mostra a la imatge. Aquest requadre es troba a la part superior dreta 

de la pantalla. Si no publiqueu, l’entrada no serà visible a la pàgina web. 
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Afegir un àudio 

Per a afegir àudios a l’entrada, haurem de seguir el mateix procés que hem seguit amb 

la creació de la galeria de fotografies.  

Primerament  haureu de seleccionar l’opció de “Format” que fa referència a “Àudio”. 

 

Per a pujar els arxius d’àudio haureu de seguir el mateix procés que heu seguit per a 

penjar les fotografies. 

El procés que heu de seguir és el següent: 

Cal anar a “Afegeix un mèdia” > “Penja fitxers” > “Seleccioneu els fitxers > “Insereix a 

l’entrada”. Un cop finalitzat aquest procés ja hi ha els àudios penjats a la pàgina web.  

A continuació haureu de crear una llista de reproducció per a adjuntar els diferents 

àudios a l’entrada. Cal anar a “Crea una llista de reproducció” (dins la mateixa 

pantalla) > “Mediateca” > Seleccionar els àudios que voleu afegir > “Crea una llista de 

reproducció pròpia” > fer les modificacions que calgui > Insereix una llista de 
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reproducció d’àudio”. A partir d’aquí ja podeu escriure el text i el títol de l’entrada. 

Recordeu publicar l’entrada abans de tancar el programa.  

 

Afegir un vídeo 

Per a penjar un vídeo juntament amb l’entrada s’hauran de seguir els següents 

passos: 

1. Prèviament, caldrà penjar el vídeo en qüestió a la plataforma Vimeo. Cal crear 

un compte d’usuari (gratuït) i penjar el vídeo. A continuació trobareu un vídeo 

on s’explica com penjar els vídeos a Vimeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=x-IKJcSj0aw  

En cas que disposeu d’un compte de Youtube també podeu penjar-lo aquí 

sense necessitat de penjar-lo també a Vimeo. 

2. Un cop penjat el vídeo en alguna de les dues plataformes, afegireu una entrada 

(com s’explica anteriorment), seleccionant a l’apartat de “Format” l’opció de 

“Vídeo”. 

3. Si us dirigiu més cap avall a la mateixa pantalla, trobareu aquesta imatge. És 

important que us centreu en l’apartat que posa “Embedded code”. 

 

En aquest apartat haureu de copiar el Codi del vídeo de Vimeo o Youtube. Per a trobar 

aquest codi, haureu d’entrar a la plataforma Vimeo i visualitzar el vídeo. Us apareixerà 

el botó de compartir (o share) al costat dret del vídeo, i haureu de clicar-lo. 

https://www.youtube.com/watch?v=x-IKJcSj0aw
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Un cop clicat, us apareixerà el següent quadre de diàleg: 

 

El codi del vídeo és el text que apareix a l’apartat “Insertar”. Es tracta d’un codi que no 

es pot modificar. A continuació hi ha un exemple: 

<iframesrc="https://player.vimeo.com/video/124139626?color=ffffff&portrait=0&

badge=0"width="500"height="281"frameborder="0"webkitallowfullscreenmozallo

wfullscreenallowfullscreen></iframe><p><ahref="https://vimeo.com/124139626"

>SUN</a>from<ahref="https://vimeo.com/michaelkoenig">MichaelK&ouml;nig</

a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p> 
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Haureu de copiar aquest codi i enganxar-lo a l’apartat de l’entrada on posa “Embedded 

Code” (situat per sota del requadre de redacció del text de l’entrada). 

A partir d’aquí podeu redactar el text de l’entrada, així com el títol i finalment publicar-

lo. 

 


