
TUTORIAL NOTÍCIES WEB – GUINDÀVOLS 

COM POSAR UNA NOTÍCIA AL WEB      www.institutguindavols.cat 

PAS 1 – Ens validem al web 

                1111 

 

 

                       

PAS 2 – Creem una nova notícia 

 

 

  

Clic damunt 

“professorat” 

Conecta amb 

Google 

1 

2 

3 

Ha de ser el compte 

@institutguindavols.cat 

Ens apareix un nou menú  
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1 

2 Cliquem a +Afegeix/Entrada 
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http://www.institutguindavols.cat/


PAS 3 – Títol i redacció de la notícia 

 

PAS 5 – Millorem el text 

 

 

PAS 6 – Marquem les opcions de la notícia 

 

  

Un títol impactant i curt millor! 

 

 

dsfdició del lloc web 

Aquí podeu redactar o enganxar el text del cos 

de la notícia 
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Eines d’edició del text, formats, enllaços, fonts 

(lletra) i emoticones. (Cada icona té info 

contextual de per què serveix) 
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1 

2 

Marcar sempre General 

i les que vegeu que es 

relacionen amb la 

notícia 
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Afegiu etiquetes 

concretes per facilitar 

les cerques de notícies 

(opcional) 
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PAS 7 – Imatge de portada – IMPORTANT!!! 

Cal posar sempre una imatge que ens sortirà tant a la icona de la notícia com a l’encapçalament 
de la mateixa 

 

 

 

Procedim igual que a l’inserir imatge  
Crida més l’atenció un pla de detall que un de general 
La imatge ha de ser apaïsada d’una grandària de 1280 x768 aprox. (veure com a Opció 1) 

 

OPCIÓ 1 – Posem una imatge dins el cos de la notícia 

 Podem posar 1 o 2 imatges dins la notícia per il·lustrar-la millor. Si hi ha més imatges cal fer una GALLERY 

 

            

  

Cliquem per afegir una 

imatge al text 

imatge al text 
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Abans hem de pujar la 

imatge 

imatge al text 
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Arrosseguem la imatge o cerquem 

el fitxer. Millor si la imatge no és 

molt gran ( Màx. 1 Mb) També la 

podeu reduir fins a 980 x 560 

aprox. 

 

1 

2 

3 

Cliqueu per definir la 

imatge de portada 
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Reduir la grandària d’una imatge (si és que pesa molt) 

 

Escapçar per fer la imatge apaïsada. (queda millor) 

               

3 

Marquem la imatge 

imatge al text 
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4 

Inserim la imatge 

imatge al text 
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Aquí podem editar la 

imatge (reduir) 

imatge al text 
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3b
b 

Reduiu a 980 x 560 o bé 980 x l’alçada 

que us doni. Si les imatges no pesen 

molt la pàgina web és més lleugera i 

ràpida. Cliqueu botó Escala 
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3c
b 

3d
b 

3e 

Definim ratio 16:9 
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Prement la tecla majúscula fem una selecció 

que agafi tota l’amplada i la movem per agafar 

la part que ens interessa 

 

3f 3g 
Retallem la imatge 
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Desem la imatge retallada i cliqueu el 

botó Enrere 

 

3h 

Deseu la imatge reduïda 
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Ajustem la imatge al text 

 

 

OPCIÓ 2 – Inserim una galeria de fotos ( GALLERY) 

Si hem fet moltes fotos NO es poden pujar com a imatges (col·lapsaríem el web), cal crear una 
Galeria- GALLERY (Veure tutorial)  i inserir-la. 

 

 

Millor si posem la imatge en una línia 

apart i la centrem 
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Ajustem la 

grandària 
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web 

Afegim la galeria 
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Feu clic i s’obrirà la llista de totes 

les galeries, aneu al final de la 

llista per trobar les recents 
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Trieu el format que més us agradi  
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Inseriu la imatge 
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