
IMPORTANT

Atès que la promoció de les activitats en el nostre calendari és totalment
gratuïta i que el manteniment del web i les despeses associades van a
càrrec de la BCNswing, confiem en què, vosaltres que us hi anuncieu
(particulars, professorat, escoles i altres associacions o organitzadors
d’esdeveniments), tingueu la voluntat i el compromís d’aplicar descomptes
a les persones associades a la BCNswing en els esdeveniments de
pagament que organitzeu. D’aquesta manera, ens ajudareu a fer créixer la
nostra base social i, de retruc, a poder organitzar les activitats de swing que
desenvolupem des de l’associació.

Com s’han d’introduir els
esdevenimen



1. DONAR-SE D’ALTA
Per tal d’introduir esdeveniments en el calendari, cal donar-se d’alta i, posteriorment,
només caldrà identificar-se prèviament al web. Si no ho heu fet encara, seguiu aquestes
indicacions:

Aneu a ALTA ORGANITZADORS

https://www.bcnswing.org/alta-organitzadors/


2. IDENTIFICAR-SE EN EL WEB
Aneu a Login.

Escriviu l’adreça del vostre correu electrònic i la vostra contrasenya.

Feu un clic a Iniciar sessió i entrareu al Tauler de Wordpress



3. CREACIÓ DE L’ESDEVENIMENT
Ara sou a la pantalla d’administració de WordPress.

1) Heu de fer un clic al botó +Afegeix que trobareu a la zona negra de la part superior
de la pantalla per poder programar l’esdeveniment en el calendari.

2) Feu clic a l’enllaç Esdeveniments-> i entrareu a la pàgina per crear l’esdeveniment.

4. INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER PUBLICAR L’ESDEVENIMENT
En aquesta pàgina, haureu d’introduir tota la informació necessària de l’esdeveniment,
en els apartats reservats per a cada ítem, i només en aquests:

ーTÍTOL



ーDESCRIPCIÓ DE L’ESDEVENIMENT (hi podeu indicar la població o el barri específic on
tindrà lloc i altres dades que cregueu convenient posar. També s’hi pot afegir una
imatge)

ーDATA I HORA DE L’ESDEVENIMENT

Es pot programar perquè es repeteixi periòdicament.



ーUBICACIÓ

ーNOM DE L’ORGANITZADOR, WEB DE L’ESDEVENIMENT I PREU

ーCARACTERÍSTIQUES DE L’ESDEVENIMENT

A la dreta, en l’apartat Categories, seleccioneu les que descriuen el vostre esdeveniment.

A la dreta, en l’apartat Etiquetes, heu d’indicar la ubicació genèrica (Barcelona Ciutat/
Barcelona/ Tarragona/ Girona/ Lleida). Aquesta dada servirà per filtrar la informació. Si
voleu especificar més el lloc de l’esdeveniment, feu-ho en el text de la descripció.



A la dreta, en l’apartat Imatge destacada, hi heu de posar  la fotografia que voleu que
surti a la portada del calendari, per exemple, el cartell de l'activitat.

Recomanem que les imatges siguin en format apaïsat (horitzontal).

*Si us plau, per a una visibilitat equitativa de tots els esdeveniments, no empleneu
l’apartat Opcions de l’Esdeveniment.

5. PUBLICA
Ja només resta publicar l’esdeveniment. Per fer-ho, feu clic damunt el botó blau Publica
que surt a sobre de l’apartat Categories i ja haureu publicat el vostre esdeveniment.

Si voleu veure com quedarà abans de publicar-lo, feu clic damunt el botó Previsualitza.



Si teniu cap dubte, ens podeu escriure a:
info.bcnswing@gmail.com

Moltes gràcies!

mailto:info.bcnswing@gmail.com

