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Patrons de menú 

 

Descriptius Presentació – 1 

Presentació – 2 

Presentació – 3 

Maquetació de continguts en una pàgina fixa 

On som Inclou també referència a l’adreça 

Repertoris específics Agenda 

Notícies 

Foto galeries 

Vídeos 

Series preconfigurades de continguts  
 

Repertoris genèrics Projectes 

Serveis 

Documents 

Enllaços 

Series de continguts 

Especials Organització 

Anuncis 

Participa! 

Enquestes 

Fòrum 

Lector RSS  

Registre  

Publica llistes de membres 

Taulell d’anuncis 

Recull d’aportacions a un tema 

Publicació d’enquestes 

Configuració de fòrums de debat 

Publica continguts de canals RSS  

Formulari de registre d’usuaris 

Auxiliars Contactar 

Butlletí 

Cercador 

Formulari de contactar 

Subscripcions al butlletí electrònic 

Cerca continguts a tota la web 
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Els patrons de NOTÍCIES i AGENDA 

 

� La data dels continguts és obligatòria i és l’element que organitza la seva publicació a 
l’apartat 

� L’ordenació per data és la principal diferència amb la resta de patrons de repertoris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els patrons SERVEIS, PROJECTES, DOCUMENTS i ENLLAÇOS 

 

Què tenen en comú? 

� Són apartats per publicar “series” de continguts 

� Els continguts es poden ordenar (camp ordre) 

� Es poden paginar (decidir quan continguts es poden veure en cada pàgina) 

� Es pot publicar un cercador per a la sèrie de continguts (especificant el nombre de 
continguts a partir del qual volem que es mostri el cercador) 

� Es poden mostrar  a la pàgina principal (la home) en “caixes de destacats” 
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En què es diferencien entre sí?  

 Projectes Serveis Documents Enllaços 

INTRODUCCIÓ Es pot publicar una introducció a l’apartat? No Sí Sí Sí 

IMATGES INDEP. Es poden publicar imatges en l’apartat independents dels continguts? No Sí No No 

CAMPS OBLIGATS Quins camps obligatoris té cada contingut? Títol Títol Títol, Annex Títol, Enllaç 

TÍTOLS Els registres tenen el camp sobretítol denominat “període”? i camps de subtítol? Sí Sí No No 

CATEGORIES El registres es poden classificar amb categories i publicar-les? No No Sí Sí 

IMATGES Poden incloure imatges, fotogaleries o vídeos? Sí Sí No No 

BLOCS TEXT En cada registre es poden editar dos blocs de text diferenciats? Sí Sí No No 

PÀGINES DE 
DETALL 

Es pot mostrar només els títols o una part de cada contingut, de manera que a 
través d’un enllaç al títol es vegi el contingut sencer en una pàgina exclusiva per a 
cada registre?  

Sí Sí No No 

FORMAT del TEXT 

El text dels registres es pot editar amb format (negretes,...), i per tant en el text 
s’hi poden publicar per exemple enllaços, vídeos de Youtube, fotogaleries de 
Flickr, mapes de Google, etc? 

Sí Sí No No 

APORTACIONS Es pot convidar els usuaris a aportar continguts a l’apartat? No No Sí Sí 

BUTLLETÍ Es poden incloure els continguts en un butlletí electrònic? Sí Sí Sí No 

MAQUETA de la 
PÀGINA 

Com es maqueten les pàgines dels apartats? 
Columna  

única 

Introducció 
superior i  

3 columnes 

Introducció 
superior i  
1 columna 

2 columnes, 
continguts a 
l’esquerra i 

introducció a 
la dreta 

PORTAL ENTITATS Poden publicar continguts al repertori de serveis del Portal d’entitats  No Sí No No 

 


