MANUAL NAVEGACIÓ PORTAL AJUNTAMENT
Al visualitzar el portal del Ajuntament per primera vegada se nos presenta aquesta pantalla, a
on se nos dona la oportunitat de entrar pitjant demunt Entra

Pitjam demunt i nomes hem d’omplir el camp Nom d’usuari i Contrasenya, i després pitjar
demunt el botó Entra com podem veure a la pantalla següent

Una vegada entrat al portal del Ajuntament se nos presenta una pantalla similar a aquesta,
els contenguts de la pàgina no tenen perque ser el mateixos, la pantalla esta dividida en blocs,
que tenen distintes funcionalitats, els contenguts se han creat expresament per explicar els
distints blocs del portal.

Bloc opcions de menú

Bloc entrada portal

Bloc de cerca

Bloc comentaris recents

Bloc noticies

Bloc peu de pàgina

Bloc central

DESCRIPCIÓ DELS BLOCS
Els blocs de la pàgina se han encerclat entre rectangles transparents amb els bordes de color
vermell.
Els blocs son els següents:
ENTRADA AL PORTAL

El bloc Entra nos permet entrar al portal del Ajuntament
Pitjant demunt Entra, accedim a la següent pantalla:

Bloc central

Aquí tenim que rellenar ses dades, nom d’usuari i contrasenya i després pitjar demunt Entra
També tenim l’opció de recuperar la cotrentrasenya si pitjam demunt Reinicialitzeu la vostra
contrasenya
Entram a la següent pantalla:

A aquesta pantalla nomes hem de posar el nom del nostre usuari o la adreça de correu
electrònic i pitjar demunt Envia, i rebrem al nostre correu les instruccions per recuperar la
contrasenya.

OPCIONS DE MENU

A aquest bloc tenim les distintes opcions del nostre menú de navegació per el
portal, nomes hem de pitjar demunt la pestanya de l’opció escullida.
BLOC DE CERCA

Mitjançant el bloc Cerca, podem cercar noticies o altre tipo d’informació ja publicada
al portal nomes posant el nom que identifica la nostre cerca, i després pitjar demunt el simbol
de la lupa.
BLOC NOTICIES PUBLICADES

Aquest bloc nos presenta les noticies publicades, nos mostra per cada noticia una imatge
i el seu titul, si no es poden mostrar totes les noticies se nos presentarà l’opció de passar a la
següent pàgina.
Nomes hem de pitjar demunt la noticia que nos interesa per poder visualitzar el seu contengut
BLOC COMENTARIS RECENTS

Aquí teim un resum dels comentaris fets demunt les distintes noticies publicades al
portal.
Pitjant demunt el comentari que nos interesi podrem voure les opinions .
Si els comentaris no caben per pantalla tendrem l’opció de pitjar a la següent pàgina per
accedir als altres comentaris.

BLOC CENTRAL

Al bloc central a damés de la presentació o portada, se nos presenta la descripció de
les distintes noticies generades, comentaris, formularis administratius i altres
contenguts que seleccionam als distints blocs.
BLOC PEU DE PAGINA

Al peu pàgina tenim les mateixes opcions que tenim al menú principal, pitjant demunt
l’opció escullida accedirem al seu contengut.

DESCRIPCIÓ DE LES OPCIONS DEL MENÚ
INICI / PÀGINA PRINCIPAL

La pestanya de menú inici o pàgina principal, es la presentació del portal per part del
Ajuntament, a aquest apartat tenim l’opció per poder descarregar el manual de navegació com
podem voure:

Pitjant demunt manual podem descarregar el document
Si estam a dins un S.O. linux com ara ubuntu se nos presentarà una pantalla com la següent a
on hem de marcar Guardar archivo i triar la carpeta a on guardar aquest, d’aquesta manera
sempre el podem consultar sempre que volguem

Si estam a Window com per exemple windows 10 se nos presentarà la següent pantalla una
vegada pitjat demunt manual.

A la barra inferior nos descarrega el manual, si pitjam demunt el arxiu el podem obrir
directament, una vegada obert el podem consultar o guardar.
DOCUMENTS PERSONALS

La pestanya de Documents personals, nos permet accedir als nostres documents
personals, generats per part del Ajuntament, com poden esser nòmines, permisos, vacances,
hores extres, etc.
Per entrar a la carpeta hem de pitjar demunt el nom de documents personals, una vegada
entrat tenim la següent pantalla:

A la part esquerra tenim la carpeta del usuari, i a la dreta els arxius que tenim a la nostre
disposició.

Per poder disposar del contengut del document nomes hem de pitjar demunt el seu nom i
seguir el proces que hem explicat abans per descarregar el manual de navegació, depenguent
del sistema operatiu que tenguem instal.lat al nostre ordinador.
Per tornar al portal nomes tenim que pitjar a la fletxa que nos du a la pagina anterior vista
del nostre navegador, aquí es el mozzilla, però es pod fer servir qualsevol, ja sigui google,
microsoft edge, opera, etc...

FORMULARIS
La pestanya de Formularis nos permet accedir als formularis administratius que el
Ajuntament posa a la nostre disposició.
Una vegada entrat tenim una pantalla semblant a aquesta:

Per rellenar un formulari nomes hem de pijar demunt el seu nom, lo que nos donarà accés als
seus camps, que nomes tendrem que rellenar.

NOTICIES
La pestanya de Noticies nos permet accedir als contenguts generats per el Ajuntament,
aquests es mostren al bloc central.

Les noticies que nos permetin deixar comentaris, heu nos indiquen, i nomes hem de pitjar
demunt el seu enllaç.
Si pitjam demunt el enllaç nos amplia la noticia amb els camps necesaris per fer el comentari,
com podem voure a la pantalla següent:

Nomes tenim que rellenar el camp Asunto, aquí indicam a que se refereix el nostre comentari.
El camp Comentari, aquí hi dessarrollam el comentari i aquest es obligatori, se nos indica amb
un asterisc vermell
Una vegada acabat el comentari hem de pitjar demunt el botó Desa, i ja tendrem publicat el
comentari i aquest es públic.

CAMVI DE CONTRASENYA UNA VEGADA AUTENTICATS AL PORTAL
Una vegada ja hem entrat al portal, per camviar la nostre contrasenya anam a l'opció Edita

pitjam demunt Edita i se nos obrira la següent pantalla

A aquesta pantalla, tenim que omplir el camp Contrasenya actual (contrasenya que
tenguem), i després omplir el camp Contrasenya (contrasenya nova), i confirmar la nova
contrasenya al camp Confirma la contrasenya.
Una vegada fet el proces pitjam demunt el camp Desa per gravar la nova contrasenya.
Quan tornem a entrar al portal ja tendrem activada la nostra contrasenya.

