
Com enviar i/o votar una fotografia a la Fotolliga

Abans de participar, és convenient que us llegiu primer les bases de la Fotolliga, recordeu 
que per a poder votar, heu de participar al concurs, i que evidentment no us podeu votar a 
vosaltres mateixos.

Des de la pàgina principal del web de l'associació podeu accedir a l'apartat de la  Fotolliga, on hi
trobareu diverses opcions:

La imatge que veureu pot diferir una mica de la que us mostrem, ja que aquest document s'ha 
elaborat abans de iniciar-se el concurs.

Creiem que les opcions són prou clares, en cas que tingueu algun dubte, si us plau envieu un 
correu electrònic a l'associació correu@afjaumeoller.cat i intentarem respondre les vostres 
preguntes el més aviat possible.

Una vegada «clicat» l'opció Galeria actual, veurem la propera pantalla, si hi ha fotografies les 
veurem, en cas contrari apareix un avís: Encara no hi ha cap fotografia al concurs...:

mailto:correu@afjaumeoller.cat


Del dia 1 a la darrera hora del dia 25 de cada mes, clicant l'opció assenyalada, podem enviar 
una fotografia al concurs, i del primer minut del dia 26 fins a final de mes, aquesta opció 
únicament ens permetrà votar les fotografies. 

La pantalla d'enviament de fotografies és la següent:



Recordeu que si sou un concursant Infantil haureu de seleccionar l'opció Categoria Infantil

El procediment d'enviament de la fotografia queda prou aclarit. El password s'enviarà a cada soci
per si desitja participar-hi.

En cas que oblideu omplir alguna de les caselles, us sortirà un missatge d'avís.

Una vegada completat el procediment, haureu de clicar el botó Enviar

Tot seguit us canviarà la pantalla i apareixerà a la part superior un missatge de confirmació de 
l'enviament de la fotografia, amb el seu titol, i el vostre nom.

Veureu que us ofereix l'opció d'Anar a la galeria on podreu veure la fotografia que heu enviat.

També podeu Retornar a la Fotolliga o anar a la pàgina principal del web de l'associació.



Recordeu que el sistema no accepta que en el nom de l'arxiu hi hagi cap apòstrof, accent ni 
cap caràcter estrany, i que la mida màxima del costat més gran serà de 1024 pixels.

Exemple:  òptica.jpg   treurem l'accent de la lletra o -   optica.jpg → →
En cas d'haver-hi un apòstrof, no li posarem: l'alba.jpg  –  alba.jpg
No posar-hi simbols:  #  @  º, etc.

En cas que tingueu algun problema amb el nom de l'arxiu, envieu-nos un correu.

Això és aplicable únicament al nom de l'arxiu, el que defineix la vostra fotografia. En el títol de 
la fotografia podeu posar-hi el que volgueu.

 



Una vegada accediu a la galeria, veureu les miniatures de les fotografies (en el cas que ja n'hi 
hagi alguna).

A la imatge podeu veure una explicació del que veureu.

Us recomanem que obriu la galeria clicant sobre la primera foto de la sèrie una vegada s'hagin 
carregat totes les imatges, (es vegin totes les imatges en miniatura)

Si cliqueu la primera imatge en miniatura se us obrirà la galeria:



Una vegada visionades les imatges (la galeria us mostrarà automàticament cada fotografia 
durant 10 segons), quan es torna a tancar el visionat, a la part inferior teniu varies opcions.

Retorn a les Galeries  – Retorn a la Fotolliga  – Retorn a la pàgina principal, escolliu la que us 
interessi.

Recordeu que en el procediment de votació us demanarà quines fotografies voleu votar, 5 a 
l'apartat d'Adult i 3 en l'apartat Infantil.  En cas que no hi hagi el número suficient de fotografies
(normalment succeeix en l'apartat Infantil), us demanarà 3 fotografies, si únicament n'hi ha 2, us
demanarà el número de la que fa 3, podeu posar-hi el número 0 (zero), ja que en cas contrari el 
sistema us demanarà aquesta tercera foto.

El sistema assigna de forma automàtica un número al davant de cada fotografia que podeu 
veure. Aquest és el número que heu d'utilitzar quan voteu.

Si teniu algun dubte sobre el procediment, no dubteu enviar-nos un correu a l'associació:
correu@afjaumeoller.cat

Comissió de la Fotolliga de l'AFJO

Retorn a la Fotolliga  |   Retorn a www.afjaumeoller.cat

http://www.afjaumeoller.cat/fotolliga/fotolliga.php
http://www.afjaumeoller.cat/
mailto:correu@afjaumeoller.cat

