
Com utilitzar La Xarxa Social ???
Intentarem explicar com utilitzar la  Xarxa Social de n-1,  que utilitza la CIC i l'ecoxarxa de 
Lleida també anomenat elgg. 

Aquesta  xarxa social  serveix per  garantir  una  comunicació i  una  organització virtual  amb els 
diferents grups de treball, comissions, ecoxarxes de la Cooperativa Integral Catalana

Qué es elgg?

“Elgg és una plataforma de serveis de xarxa social de codi obert que ofereix 
blogueo, treball en xarxa, comunitat, recol · lecció de notícies vías feeds i 
intercanvi  d'arxius.  Tot  pot  ser  compartit  entre  els  usuaris,  utilitzant  els 
controls d'accés i pot ser catalogat mitjançant tags (etiquetes).”El primer que 

hem de fer és coneixer-la: 

Nota 1: El primer cop que s'hi accedeix cal acceptar un certificat conforme s'entén un risc, ja que la 
pàgina està allotjada en servidors propis de la CIC, i l'explorador no el reconeix com un servidor 

habitual.clika la imatge per anar a la xarxa i donar-te d'alta

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/


Un cop ens hem registrat, el següent pas pot ser 

"unir-se al grup" de l'ecoxarxa de LLeida. 

Per fer-ho haurem de:
Accedir al grup de l'ecoxarxa de LLeida. mitjançant la pestanya de la pàgina que hi fica "grups"

Clicar a "unir-se al grup" 

N  ota 2    : Hem de tenir en compte que  si no ens "unim al  
grup" no podrem visualitzar algunes coses, i a més tampoc  
podrem editar, comentar, etc. Unir-se al grup no implica res.  

També  pots  entrar  al  grupo desde 

lleida.ecoxarxes.cat

http://lleida.ecoxarxes.cat/


Un cop identificats com a usuària registrada i al unides grup de l'ecoxarxa de LLeida, podem veure 
un breu explicació i els enllaços principals: les comissions i l'accés a les actes, etc. 



Les principals coses que podem veure dins el grup son:

Actes. Penjar una acta:

Les actes de l'ecoxarxa es poden trobar totes penjades al grup. Així és fa per a que tothom que 
ho desitgi pugui tenir-hi accés, i  és feina de totes el penjar-les concretament de qui pren acta al 
moment de la reunió)
Cada  acta  té  el  seu  lloc, es  pengen  com  una  subpàgina  de  la  pàgina  de  la  comissió  qui 
correspon.
 

A continuació es nombren els passos a seguir  un cop identificats i  al  grup per  penjar una 
acta:

• Anar al lloc corresponent on es vol penjar. Aquest pas pot ser el més complicat. S'ha de 
navegar dins les pàgines i subpàgines, per fer-ho hem d'utilitzar el menú de l'esquerra una 
mica avall. 

• Exemple de penjar una acta de la comissió de salut: 

1.-  Entrar a la pàgina de comissió de salut En aquesta pàgina hi trobem les 
persones que integren la comissió, etc



2.- Pàgina de Navegació (en blau) clicar a "Totes ACTES grup salut Lleida". 
Un cop en aquesta pàgina ja estem al lloc adequat per penjar l'acta 

3.- Clikar a "Crear una sub-pàgina" 



3.1-Un cop allí escollir un títol que comenci amb la data (dd-mm-aaa) i transcriure l'acta. 
3.2.-Etiquetes son les paraules clau,  tags,  amb que voleu definir  aquesta  entrada (+info 

sobre etiquetes) 
3.3.-Heu de definir els permisos sobre visualització i edició. 
3.4.- Clicar a desar.

* Per modificar-la simplement s'ha de clicar a "modificar/editar" quan esteu visualitzant la pàgina.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tag
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tag
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