MANUAL DEL MAPA DE COOPERATIVES D’ALUMNES – AlumnesCoop

1 – Per accedir al mapa:
Menú principal → PROJECTES – Cooperatives d’Alumnes - MAPA
o bé
https://escolescooperatives.cat/cooperatives-alumnes/
(botó «Accedir al Mapa de les Cooperatives d’Alumnes)
o bé
https://escolescooperatives.cat/cooperatives-alumnes/mapa

2 – Per donar d’alta una cooperativa
https://escolescooperatives.cat/cooperatives-alumnes/mapa
Anar fins al final de la pàgina i clicar:
a)- si tenen usuari: BOTÓ Sí! I tinc usuari :)
Redirecció a la pàgina de login dels usuaris:
https://escolescooperatives.cat/cooperatives-alumnes/entreucooperatives-alumnes/
b)- si no tenen usuari: BOTÓ Sí! Però no tinc usuari :_(
Redirecció a la pàgina amb formulari per demanar usuari:
https://escolescooperatives.cat/cooperatives-alumnes/alta-cooperativesalumnes/
Després de completar el formular, us enviaran les vostes dades d’accés a
l’adreça de correu electrònic que heu introduït. Un cop les tingueu,
entreu al punt (a)

Un cop loguejats, sereu redirigits al vostre Tauler, on podreu visualitzar les
cooperatives que heu donat d’alta o bé esborrar-les (no es poden recuperar!) o
crear-ne de noves:

https://escolescooperatives.cat/cooperatives-alumnes/tauler-cooperatives-alumnes/
1 – Nom de la cooperativa
2 – Descripció de la cooperativa (només text). És preferible escriure directament a
l’editor, o bé prémer el botó i seguidament enganxar el text que s’hagi copiat des
d’un altre lloc (editor de textos: Word, Libreoffice, Bloc de notes, etc.).
3 – Seleccionar el Tipus d’activitat de la cooperativa. Si no el trobeu a la llista, poseuvos en contacte amb info@escolescooperatives.cat
4 – Seleccionar la Població. Si no la trobeu a la llista, poseu-vos en contacte amb
info@escolescooperatives.cat
5 – Pujar logotip de la cooperativa. Format recomanat: .jpg (1200x800px)
6 – Especificar la Direcció de la vostra escola:
Direcció: l’adreça postal. Recomanem copiar l’adreça de Google Maps.
Exemple: Escola Guinardó

Coordenades: Molt important! Sinó, és possible que no localitzi bé l’escola al
mapa. Per posar les coordenades correctes, heu de clicar al botó dret del ratolí
sobre l’indicador de localització del mapa i tot seguit clicar amb el botó
esquerra sobre les coordenades que apareixen. Al fer això, es copiaran les
coordenades i llavors només s’hauran d’enganxar dins del camp latitud i
longitud. Per l’exemple de l’Escola Guinardó:
https://www.google.es/maps/place/Escola+Guinard%C3%B3/
@41.420011,2.1767417,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x12a4a2d4a3b9021d:0x3e1654f66c3f7976!8m2!3d41.4200156!4d2.1789299
Al clicar botó dret i després botó esquerra, es copiaran les següents coordenades, qu
que enganxarem als camps del formulari: 41.42003933381221, 2.178936936773712
Si, tot i introduïri les coordenades, veieu que no acaba de situar-la bé, sempre podeu
moure l’indicador, arrossegant-lo amb el ratolí apretat i deixant-lo anar quan estigueu
posicionats correctament.

Detalls
Informació de contacte:
Correu-e:

l’adreça de correu de la vostra cooperativa / escola / aula on voleu
que es posin en contacte amb vosaltres.

Telèfon de contacte:
Web:

(si en teniu)

(si en teniu). És important posar-la sencera:http://www.xxxx.coop

Direcció de contacte
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok: introduïr la URL del vostre perfil
(si en teniu)

Whatsapp: (si teniu un telèfon per la vostra cooperativa, que tingui habilitat
Whatsapp). Important! Cal posar +34 davant del número de mòbil.
Galeria d’imatges (Afegiu imatges).
Podeu carregar tantes imatges com volgueu de la vostra cooperativa (integrants, fotos
dels productes que oferiu, etc.).
Format recomanat: .jpg (1200x800px), optimitzada per web (72ppp)
Les fotos que pugeu, sortiran publicades a sota de la Descripció de la cooperativa.
Inserció de vídeos (embed – Afegeix)
Si teniu algun vídeo penjat a Youtube/Vimeo, podeu afegir-la a la vostra fitxa de la
cooperativa.
Només heu d’anar al vídeo i buscar el codi <embed>:
Exemple: https://www.youtube.com/watch?v=75pe9Y8liRo
Compartir – Insertar – Copiar el codi que genera:
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/75pe9Y8liRo" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Dades principals:
Nom de l’escola: és important que sempre poseu el mateix nom! Reviseu-lo bé.
Any de creació
Quan hagueu completat tots aquests camps, heu de clicar al botó DESAR.
Un cop finalitzat el procés, s’enviarà una notificació als administradors de la web
escolescooperatives.cat per tal que validin la publicació.

Teniu problemes? Contacteu amb nosaltres!

EscolesCoop - Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya | c/ Premià, 15 1r -08014 Barcelona |
T. 93 332 43 26
info@escolescooperatives.cat

