COM PUBLICAR UN ARTICLE A LA WEB DE CENTRE NODES?
Entra a l’enllaç 
https://agora.xtec.cat/NOMDELCENTRE
Al marge superior dret clica ENTRA

Validat amb 
usuarii contrasenya(a concretar a cada centre, escola és només un exemple)

Al marge superior clica Escola XXX i ARTICLES

Clica AFEGEIX 
i edita la informació.

Afegeix 
TITOL
Afegeix cos del missatge. Text

Afegeix 
fitxer multimèdia(penjar fitxers)

Cerca la imatge a les unitats de xarxa (p,t…), escriptori o usb...on les tinguis desades.

Clica damunt imatge pujada i selecciona la icona cadena, on hi copiaràs l’enllaç a l’àlbum creat a les
fotos del compte de google. (*)

Clica Opcions d’enllaç

I marca la 
casella 
per tal que l’enllaç s’obri en una nova pestanya i no perdem de vista la pàgina
principal de la web. Aquí copiaràs l’enllaç a l’àlbum.

Afegeix 
foto resum (featured image…) que serà la mateixa que hauràs pujat al cos del missatge i la
trobaràs desada a Mediateca. No cal escriure res on diu Resum.

Selecciona a quines CATEGORIES es veurà. P.e: el nivell i a algun projecte relacionat, portada...
Segons criteri de centre, clica o desclica casella AddtoAny (icones de compartició) i casella 
Debats,
comentaris.

Clica PUBLICA
.


Ja pots veure el teu article publicat.
Més informació i tutorials a https://agora.xtec.cat/nodes/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(*) COM PUJAR FOTOS I CREAR ÀLBUMS DE FOTOS A UN COMPTE GMAIL?
Accedeix al 
compte amb l’usuari i contrasenya.
Clica icona lateral d’accés a APLICACIONS DE GOOGLE

S’obre el següent desplegable, si no veus la icona de FOTOS clica MÉS a la part inferior.

Clica FOTOS

PUJA 
les fotos (les tindràs desades a l’ordinador)

CREA 
l’àlbum i selecciona les fotos que hi vols afegir. Veuràs que pots crear diferents tipus de
muntatges.

Al marge superior dret veuràs icona de COMPARTIR, et donarà un enllaç. Aquest és l’enllaç que
afegiràs a la imatge del cos de l’article creat.
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COM PUJAR VIDEOS I ENLLAÇAR-LOS A L’ARTICLE PUBLICAT?
Accés al compte de correu, aplicacions Google i clica YOUTUBE

Clica PENJAR 
VÍDEO

Com a 
OCULT 
(només accessible si tens aquest enllaç, si es puja com a PÚBLIC, qualsevol
persona el pot trobar a internet, i si es posa com a PRIVAT, no el troba ningú ni funcionaria l’enllaç)
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Ara clica la 
FLETXA VERMELLA per a pujar el vídeo que tens desat.

Copiar 
l’enllaç 
superior per afegir a l’article (text o imatge al cos de l’article)

Molta sort!!
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