COM PENJAR I COMPARTIR UN ESDEVENIMENT A LA XARXA SOCIAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE
LA MEDIACIÓ DE CONFLICTES DE CATALUNYA ACDMA http://acdmasocialnetwork.ning.com/
1. Entreu a la xarxa social amb el vostre usuari (email) i la vostra contrasenya
2. Adreçeu-vos a la pestanya ESDEVENIMENTS (part superior dreta de la pantalla)
3. Clikeu a +Agregar (part superior dreta de la pantalla)

4. Ompliu la plantilla que es desplega
PASSOS PENJAR ESDEVENIMENT
TÍTOL DE L’ESDEVENIMENT +
POBLACIÓ + DATA o DATES
IMATGE
DESCRIPCIÓ DE L’EVENT
TIPUS D’ESDEVENIMENT
DATA D’INICI – DATA FINAL

UBICACIÓ DE L’EVENT
Carrer i Població a on es fa l’event
Pàgina web de l’event o de la
institució organitzadora
Telèfon
ENTITAT QUE ORGANITZA

EXEMPLES
Curs Gestió Alternativa de conflictes. La Mediació en l'Àmbit de la Salut.
GIRONA, 28 maig 4 juny 8 i 15 octubre 2015
Logo SCMS
Permet posar una imatge del vostre disc dur
Programa. Dates. Lloc. Matrícula. Preu. Web .... etc.
(Hi cap l’equivalent a una pàgina word)
Curs
Curs, Jornada, Congrès, Màster, Postgrau, Presentació ... etc.
Presteu atenció que sigui correcta L’INICI i EL FINAL així com els horaris. Si son
matí i tarda es pot posar “tot el dia”
Si l’esdeveniment té una duració superior a 3 mesos, poseu com a data d’inici
i data final el període de matrícula. I a la descripció de l’event les dates d’inici
i final efectiu de l’event.
Aula formació COIGi
Campus Mundet, Seu COPC, Cejfe
http://ca.codigi.cat/formacio/formacio-del-collegi/
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5. Guardeu la feina feta. (L’esdeveniment apareixerà indexat a la pàgina principal de la xarxa)

6. L’aplicatiu us donarà la opció de compartir el vostre event/esdeveniment/activitat amb les vostres amistats
dins de la xarxa social.
7. Més tard la vostra activitat serà compartida amb la totalitat dels membres de la xarxa (mil i pico
participants) a través del Butlletí electrònic “Darreres aportacions a la xarxa social ACDMA” que envia
periòdicament el / la community manager.

ALTRES TUTORIALS:
Com donar-vos d'alta a la xarxa en 2 minuts

Com posar la fotografia al vostre perfil :-)
Com canviar el vostre email antic per un de nou
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