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ACCÉS, PERFIL I EDICIÓ DE DADES PERSONALS 

 

A la pàgina principal de la web www.teiximxarxes.cat, cliqueu a “Accedeix”, a la part superior dreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduïu el nom d’usuària i la contrasenya que heu rebut per correu electrònic i cliqueu a “Entra” per 

iniciar la sessió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teiximxarxes.cat/
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Arribareu a la pàgina amb el vostre perfil. A la pestanya “Mostra” podreu veure com es mostren les vostres 

dades públicament: 

A la part esquerra de la pàgina del vostre perfil es mostra: Nom, tipus de perfil (Particular, Centre escolar, 

Equipament, Entitat, Col·lectiu o Institució), logotip i descripció. 

A la part dreta de la pàgina es mostra: Pàgina web o altres enllaços que vulgueu associar al vostre perfil, 

xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i/o Google+), localització (adreça postal) i opció 

per compartir el perfil a les xarxes. 

A la part inferior de la pàgina es mostren els recursos i projectes vinculats al vostre perfil.  

 

 

Per editar (modificar i/o afegir) qualsevol dada, cliqueu a la pestanya “Edita”. En aquesta pàgina podreu 

modificar totes les vostres dades: 

Per canviar l’adreça de correu electrònic o la contrasenya vinculada al vostre perfil, haureu d’introduir la 

contrasenya actual.  

Per afegir més d’un enllaç extern vinculat al vostre perfil, cliqueu sobre el botó “Afegeix un altre element”. 

Al final de la pàgina podeu marcar o desmarcar la casella “Formulari de contacte personal”, que permet 

a altres contactar-vos via un formulari de contacte que manté la vostra adreça de correu electrònic oculta.  

No oblideu clicar sobre el botó “Desa” al final de la pàgina per guardar i fer efectiu qualssevol canvi.  
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Per modificar el telèfon i l’adreça postal, cliqueu sobre el botó que trobareu a dalt a la dreta de la pàgina, 

on s’indica el tipus de perfil, just al costat del botó “Compte”: 

 

 

Si sortiu de la pàgina del vostre perfil, podeu tornar sempre que vulgueu clicant sobre “El meu compte”, 

a la part superior de la pàgina: 
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PÀGINA PRINCIPAL I MENÚ 

 

Per anar a la pàgina principal de la web Teixim xarxes, cliqueu sobre el logotip que trobareu a la part 

superior esquerra de la pàgina. A mà dreta us apareixeran les opcions del menú: 

 

 

Recursos: Un recurs es aquell material que serveix per treballar la prevenció dels estereotips sexistes i 

les violències masclistes als mitjans de comunicació, les xarxes i la cultura i per la promoció de l’equitat 

i el respecte a la diversitat de gènere, sexual i afectiva. Els recursos poden ser articles i notícies, materials 

pedagògics, produccions culturals, publicacions, tallers i activitats, treballs de recerca, webs, blogs i 

aplicacions.  

Projectes: Un projecte es qualssevol pla, empresa o tasca duta a terme en el marc de la prevenció dels 

estereotips sexistes i les violències masclistes als mitjans de comunicació, les xarxes i la cultura i per la 

promoció de l’equitat i el respecte a la diversitat de gènere, sexual i afectiva. Poden ser accions 

comunitàries, projectes d’aprenentatge i servei, campanyes de difusió, intervencions artístiques, 

programacions culturals i projectes de recerca o creació individuals i col·lectius. Un projecte pot incloure 

un o varis recursos. 

Teixim – Notícies: Aquí podreu trobar i penjar qualssevol informació que vulgueu compartir de forma 

pública.  

Teixim – Agenda: Aquí podeu compartir esdeveniments 
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AFEGIR CONTINGUT 

 

Per publicar un recurs, projecte, noticia o esdeveniment al web, cliqueu sobre “Afegeix contingut” a la 

part superior dreta de la pàgina. Es desplegarà un llistat on triar el tipus de contingut que voleu afegir: 

seleccioneu “Agenda” per afegir un esdeveniment i “Article” per afegir una notícia. 

 

Afegir un esdeveniment – crear agenda: S’obrirà una pàgina amb alguns camps que heu d’emplenar. 

L’asterisc (*) indica que el camp és obligatori: 

 Title*: Títol de l’esdeveniment. És un camp obligatori. 

 Cos: La informació relativa a l’esdeveniment. El cos del text permet incloure enllaços externs i 

imatges. 

 Imatge: Permet penjar una única imatge representativa de l’esdeveniment, que es mostrarà fora 

del cos del text. El pes màxim de la imatge ha de ser de 2MB. Cliqueu al botó “Seleccionar 

archivo” i seleccioneu la imatge que heu de tenir prèviament a l’ordinador o a un pendrive 

connectat a l’ordinador. 

 Etiquetes: Les etiquetes no han d’estar creades prèviament, si no trobeu la que voleu, podeu 

crear-ne una de nova. Assegureu-vos que no hi ha una de creada amb un significat equivalent al 

que busqueu, així evitarem, per exemple, que dues obres de teatre estiguin etiquetades per 

separat, una amb l’etiqueta “teatre” i l’altre amb “obra de teatre”. 

 Format, Temàtica, Àmbit i Públics: És obligatori seleccionar com a mínim un concepte de cada 

categoria, però no hi ha màxim, podeu seleccionar tants com vulgueu. Si en trobeu a faltar 

algun, escriviu-nos i l’afegirem.  

 Dates: Seleccioneu el dia i l’hora en la qual tindrà lloc l’esdeveniment. També podeu introduïr la 

data i/o hora de finalització. Si no ho vols, desmarca la casella “Mostra la data de fi” 
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 Projecte relacionat: Podeu vincular l’esdeveniment a un projecte determinat, però aquest 

projecte ha d’estar prèviament introduït al web del Teixim xarxes.  

 Enllaç extern: També podeu vincular un enllaç extern a l’esdeveniment. Al camp “Títol” escriviu 

el nom que es mostrarà. Al camp “URL” enganxa l’enllaç. 

 Col·laboradores: Podeu associar l’esdeveniment a altres entitats o particulars, però han de tenir 

perfil al web de Teixim xarxes.  

No oblideu clicar sobre el botó “Desa” per publicar l’esdeveniment.  

Per aplicar canvis un cop publicat l’esdeveniment, aneu a Agenda des del menú principal, 

cliqueu sobre l’esdeveniment i seleccioneu la pestanya “Edita”.  

Per suprimir un esdeveniment aneu a la pestanya d’edició i a baix de tot trobareu el botó 

“Suprimeix” 

 

Afegir una notícia – crear un article: S’obrirà una pàgina amb alguns camps que haureu d’emplenar. 

L’asterisc (*) indica que el camp és obligatori. El procediment és el mateix que el d’afegir un 

esdeveniment, però amb menys camps. La notícia no porta dates concretes associades ni permet 

vincular un enllaç fora del cos del text de la notícia.  

 

Afegir un projecte: S’obrirà una pàgina amb alguns camps per complimentar, l’asterisc (*) indica que el 

camp és obligatori. 

 Title*: Títol del projecte. És un camp obligatori 

 Cos: La informació relativa al projecte. El cos del text permet incloure enllaços externs i imatges. 

 Multimèdia: Permet vincular imatges, documents en format pdf, arxius d’àudio, arxius de vídeo 

i enllaços externs al projecte. Es poden afegir tants com vulgueu. 

 Format, Temàtica, Àmbit, Públics i Tipologia: És obligatori seleccionar com a mínim un 

concepte de cada categoria, però no hi ha màxim, es poden seleccionar tants com es vulgui. Si 

en trobeu a faltar algun, escriviu-nos a l’adreça electrònica que trobareu al final de la guia 

i l’afegirem.  

 Col·laboradores: Permet associar l’esdeveniment a altres entitats o particulars, però han de 

tenir perfil al web de Teixim xarxes.  

No oblideu clicar sobre el botó “Desa” per publicar l’esdeveniment.  

Per aplicar canvis un cop publicat l’esdeveniment, aneu a Agenda des del menú principal, 

seleccioneu l’esdeveniment i cliqueu a la pestanya “Edita”.  

Per suprimir un esdeveniment, aneu a la pestanya d’edició i a baix de tot trobareu el botó 

“Suprimeix”. 

Afegir un recurs: Funciona exactament igual que afegir un projecte. 
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MISSATGERIA INTERNA 

 

Podeu contactar de forma privada amb qualsevol de les entitats adherides que hagin donat el seu 

consentiment. (Al final de la pàgina podeu marcar o desmarcar la casella “Formulari de contacte 

personal”, per permetre que la resta d’entitats puguin contactar amb vosaltres). 

Per enviar un missatge privat, cliqueu el botó “Adhesions” a la part superior dreta del menú principal. Es 

desplegarà un menú, seleccioneu “Totes les adhesions”. Apareixerà un llistat de totes les entitats 

adherides, cliqueu sobre l’entitat amb la que us interessa contactar per arribar a la pàgina amb el seu 

perfil. Trobareu el formulari de contacte a la pestanya “Contacte”. 
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AJUDA 

 

Si teniu qualsevol dificultat o consulta sobre el funcionament de la web, no dubteu a contactar amb 
nosaltres per correu electrònic a teiximxarxes@trama.coop 

 

Igualment, sentiu-vos lliures de fer difusió i convidar a participar a la plataforma a totes aquelles entitats, 

col·lectius i persones que creieu poden contribuir a fer la xarxa més enriquidora i més forta.  

Juntes, Teixim xarxes contra els estereotips! 

mailto:teiximxarxes@trama.coop

