ESPAIS DE LES COMISSIONS
http://www.eic.cat/participar/comissions o http://grups.eic.cat/.
Entrar dintre de la comissió i logar-se.

Pestanya Inici:

En aquesta pestanya apareix tota la informació de la comissió, és la pàgina principal i és
pública.
Les subcomissions i grups de treball que pengin de cada comissió funcionen igual.

Per modificar, introduir i actualitzar informació s’ha d’anar a la pestanya Edita.

Es modifica el text directament a l’apartat del mig.
Si es vol modificar en format HTML s’ha de canviar des d’aquí. Es recomana modificar
amb l’editor de text que apareix per defecte.
Pestanya Organigrama:

Aquí apareixen tots els membres de la comissió, això s’actualitza directament quan
s’entra la persona al Fitxer Central (aquesta part només la poden fer el personal de
l’Àrea de Coneixement del COEIC).
Per actualitzar o afegir la fotografia s’ha d’anar a http://www.eic.cat/soc-eic/lesmeves-dades.

Pestanya activitats realitzades:

En aquesta pestanya apareixen les activitats que s’han realitzat, tan les que apareixen
a l’agenda web com les que creem nosaltres (per exemple: reunions de la comissió).
Les de l’agenda són públiques, i quan cliques vas a parar a la fitxa de l’agenda.
Les que crrem nosaltres són privades, es veuen però només poden accedir el membres
de la comissió.
Pestanya Agenda:

Aquí apareixen les activitats que apareixen a l’agenda web i les que creem nosaltres.

Crear Contingut.
Qualsevol informació o documentació que volem que sigui publicat, apareixerà a final
de la pàgina d’inici.
Anar a final de tot de la pàgina d’inici.

-

Blog: Un article, contingut, text... A mà dreta als paràmetres dels comentaris
posem si volem que sigui “obert” o “tancat”.

-

Debat: Consulta, obres un tema i la gent opina.

-

Esdeveniment: crear una reunió. La gent pot confirmar directament i apuntarse.

-

Wiki: Document per treballar en grup.

Usuari / el meu compte / configuració notificacions: Es configura el que volem rebre,
a qui volem seguir...

