
Com publicar una fotografia al Blog de l’Associació Fotogràfica Jaume Oller

Aquest és un procediment bàsic per a poder publicar una fotografia al nostre Blog.
Tots els socis tenen dret a publicar fotografies al Blog, però heu de sol·licitar-ne l’accés.
Ens consta que és molt recomanable disposar d’un correu electrònic de GMail. Això és 
degut a que el Blog que utilitzem és gratuït i forma part de la plataforma de Google.
A vegades correus que no són de GMail no funcionen o ho fan incorrectament.

Una vegada sol·licitat l’accés, des de l’associació se us enviarà un correu d’invitació, 
l’heu d’acceptar. En cas que no aparegui a la vostra safata d’entrada, comproveu que no
hagi anat a parar a la carpeta de correus brossa (SPAM). Una vegada fet el procés 
d’acceptació de la invitació, anirem a la pàgina web de la nostra associació:
www.afjaumeoller.cat  i a la part superior veurem un logo de color taronja amb una 
lletra B majúscula. Aquest és l’accés directe al nostre Blog. Si ho preferiu, podeu 
escriure al navegador l’adreça directa: http://jaumeoller.blogspot.com.es/

Si anem a la pàgina web de l’associació, veurem això:

Una vegada cliquem la icona, ens apareixerà el nostre Blog. Fixeu-vos a la part superior 
dreta, hi veurem una opció que diu Acceder, la clicarem:

Una vegada clicat Acceder, encara veurem una altra pàgina que darrerament han afegit 

Clicarem sobre Iniciar sesión:

http://www.afjaumeoller.cat/
http://jaumeoller.blogspot.com.es/


i ens apareixerà un pàgina d’accés molt similar al correu de GMail:

Haurem d’introduir la nostra adreça de correu electrònic, i posteriorment el password 
(que serà el mateix que utilitzem per al nostre correu electrònic de GMail).

Llavors ens apareixerà aquesta pàgina on podrem crear la entrada al Blog:

Per crear una entrada nova, clicarem sobre la icona del llapis, i veurem això:



Ens apareixerà aquesta pantalla:

Ara triarem la fotografia que desitgem publicar:



Una vegada escollida clicarem sobre Abrir



Posteriorment veurem això:

Una vegada escollida la mida de la foto, ens caldrà etiquetar-la, clicarem sobre 
Etiquetas



Una vegada haguem etiquetat el tema de la nostra fotografia, i haver clicat sobre Listo.
És important etiquetar les fotografies (entrades), ja que a la primera pàgina del Blog es 
disposa d’un index que facilita trobar les entrades per temes.

Veurem aquesta pantalla:

Ara ja tenim preparada la fotografia per a la seva publicació, clicarem sobre Publicar

Després de clicar sobre Publicar, la fotografia ja és visible al Blog, però després de 
prémer el botó Publicar, ens apareix aquesta pàgina d’opcions:

Aquestes opcions ens permeten una sèrie de funcions com podria ser Editar, en cas que 
s’hagués de fer alguna correcció clicant Editar ho podríem fer, Ver (queda clar), 
Eliminar, per borrar completament l’entrada del Blog.

Si no hem de fer cap modificació, ja podem sortir de la part de creació d’entrades del 
Blog.

Veurem a la part superior dreta una icona amb el nostre nom:



Si cliquem la fletxa  que hi ha al costat del nostre nom ens apareixerà:

Clicarem sobre Sortir.

Llavors veurem la pàgina principal del Blog amb la nostra entrada:

Si us hi fixeu, a la part superior dreta, encara apareix el nostre nom d’usuari per si 
volem fer alguna correcció.

Si no hem de fer cap modificació més, es convenient clicar sobre Sortir.

Aquestes són les funcions bàsiques del nostre Blog, esperem que us siguin d’utilitat.
Si teniu algun dubte, si us plau, envieu un correu a l’associació i intentarem aclarir-ho el
més aviat possible.

Recordeu que les normes del Blog no permeten utilitzar-ho com a galeria personal i 
que hi ha una limitació d’una fotografia al dia.
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