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Instruccions per fer-se del grup de fotos de l’Esplai Natzaret 
 

 
 
1) Fes-te de Yahoo. Si ja tens un compte de correu yahoo, passa al punt 2. 
a) Vés a www.yahoo.com i clica sobre el requadre Correo amb la icona del sobre. 
b) Et demanarà ID i password, que de moment no tens. A baix de tot a mà dreta, clica sobre l’enllaç Registradme.  
c) Omple totes les dades, introdueix el codi que et donen, accepta les condicions i clica a Crear mi cuenta. 
d) Apunta’t en un paper/agenda la ID (és el que va a l’esquerra de l'@ en la direcció de correu) i el password. 
e) La pàgina que t’apareix és un resum de dades. Desmarca la opció per defecte de les preferències de marketing. 
f) Clica a Continuar i ja tindràs un compte de correu yahoo. No cal que l’utilitzis per res si no vols. 
 
2) Envia'ns un mail i digue’ns quina és la teva direcció de yahoo. 
 
3) Fes-te de Flickr. Si ja ets de flickr, passa el punt 4. 
a) Vés a www.flickr.com i clica sobre el requadre Crea tu cuenta. 
b) Introdueix la teva ID de yahoo i el password. 
c) Posa’t un nom: Família Tal i Pascual, o el que vulguis, i clica sobre CREAR UNA CUENTA NUEVA. 
d) Ja ets a flickr, tot un món per descobrir. 
  
Quan nosaltres tinguem la teva direcció de correu de yahoo, t’enviarem allà una invitació per entrar al grup de l’esplai 
natzaret. És un grup privat i només hi tenen accés els membres de l’esplai. No cal que consultis el correu yahoo. 
 
4) Espera unes hores. Per saber si has rebut la invitació, prova d’entrar al grup: 
a) Vés a www.esplainatzaret.net. A la columna dreta, sota el calendari, hi ha l’apartat Racons Esplaiencs. 
b) Clica sobre l’enllaç Fotos de l’esplai. S’obrirà la pàgina de Yahoo que et demana ID i password. Introdueix-los. 
c) Si has rebut la invitació, et preguntarà si acceptes. Digues sí. Si no l'has rebut encara, et negarà l'accés. 
d) Llegeix-te les regles del grup i clica a OK. UNIRTE. 
  
5) Ja teniu accés al mural de fotos de l'esplai.  
Cliqueu a >>Más i veureu més fotos, podreu accedir a una presentació de totes les fotos molt xula, podreu posar 
comentaris, veure les fotos en diferents mides i descarregar-les i agregar fotografies vostres. 
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Instruccions per pujar fotos al grup de l’Esplai Natzaret 
  
 
 
Si voleu agregar fotografies: 
1) Rellegiu les regles del grup si no les recordeu. Cliqueu a ESPLAI NATZARET i abaix a mà dreta, a 
Información adicional hi trobareu l’accés. Les regles del grup fan referència justament a aquest punt. 
2) Per agregar fotos al grup, abans les heu de posar a la vostra galeria. Aneu a la pestanya Tú i seleccioneu 
l’opció Subir fotos. Quan ho feu, seleccioneu l’opció Privadas. Respecteu sempre aquesta opció de privacitat.  
3) Si voleu, també podeu seleccionar Visible para tus amigos i Visible para tus familiares. 
3) Podeu crear un àlbum, etiquetar-les, posar comentaris, etc. 
4) Per afegir-les al grup, aneu a la pestanya Organizar i cliqueu a Todo mi contenido. 
5) Arrastreu les fotos que vulgueu pujar al mural de l’esplai i cliqueu a Enviar a grupo. 
  
Si voleu permetre que alguna de les vostres fotos de l’esplai puguin aparèixer al web de l’esplai:  
A la dreta de la icona de l’esplai i sota el nom del grup, veureu diferents opcions del grup: Mural, debat, 
membres... Aneu a Membres. Quan us col·loqueu sobre la icona d’un membre podeu obrir una pestanya amb 
opcions. La primera us pregunta si voleu que aquell membre sigui un contacte. Quan hi cliqueu us demana si 
és amic o familiar. Doncs heu de marcar al Mag Fistandàntilus com a amic. Si només teniu el Mag com a 
amic, ell serà l’únic que podrà veure les vostres fotos, fora del grup privat de l’Esplai Natzaret. I només podrà 
veure les que tingueu marcades com a Visibles para tus amigos. Així doncs, marqueu sempre les fotos com a 
Privades i marqueu també Visibles para tus amigos, aquelles que permeteu al Mag que les pengi al bloc en 
format reduït.  
  
Si teniu dubtes sobre la privacitat de les fotos de la vostra galeria, del grup o del bloc, intentarem explicar-
vos-ho personalment de la forma més entenedora possible.  
 

 


