
Fòrum de caminades.tk
Instruccions per tal de donar-vos d'alta en el fòrum i de com utilitzar-lo

Registrar-vos:
Un cop dins el fòrum de caminades.tk, que s'hi accedeix o bé clicant en l'enllaç que hi ha en la web,  
o bé des de l'adreça http://caminades.gratis-foro.org, feu clic en 

s'obrirà una nova pantalla on, després de llegir-vos les condicions, si voleu, haureu de fer clic en:
estic d'acord en aquestes condicions ......

Una nova pantalla ens mostrarà.

Aquí hi introduirem les dades que ens demana. 
El nom, el que vosaltres vulgueu, tot i que ha de ser únic, això vol dir que si anteriorment s'hi ha 
registrat un Jordi, no podrem posar el mateix nom.
El correu electrònic,  ha de ser un vostre,  ja que després rebreu un correu on us demanarà que 
confirmeu la vostra petició d'alta.
Contrasenya, la que us vingui de gust, però millor alguna cosa fàcil de recordar.

Un cop fet, premeu en TRAMETRA i en un moment rebreu un correu en el compte especificat 
donant-vos la benvinguda i indicant que has de visitar l'enllaç que hi han afegit per tal d'activar el  
teu compte en el fòrum.

Un cop fer això, ja estaràs en condicions d'entrar-hi i participar-hi.

Entra i participa !!

Un cop dins el fòrum de caminades.tk, que recordem, s'hi accedeix o bé clicant en l'enllaç que hi ha  
en la web, o bé des de l'adreça http://caminades.gratis-foro.org, feu clic en 

apareixerà la pantalla següent, em de posar el nom amb el que ens hem registrat i la contrasenya

http://caminades.gratis-foro.org/
http://caminades.gratis-foro.org/


un cop això, fem clic en Iniciar sessió, amb lo que entrarem en la pantalla principal del fòrum
 

Aquí hi ha varies possibilitats on anar: caminades, fotografies, tracks, etc. 
A més hi ha l'apartat de presentació, on si vols, pots presentar-te a la resta de membres. Acostuma a  
ser una bona pràctica en molts dels fòrum on he estat.

Entrem per exemple en l'aparta on es comenten caminades i hi podrem veure tots els temes qui ha 
ha oberts, ordenats de forma que primer trobarem el més recentment ha estat creat o contestat per  
algú altre.

Entrem en Santuari de Santa Maria de Foix, única opció en aquest moment ja que tot això es nou i 
està quasi bé tot buit. Aquí també tenim l'opció de fer clic en “NEW POST” per crear un nou tema.

Un cop dins el tema, podrem veure el que s'hi diu i participar-hi si volem, fent clic en “REPLY”.
Continuem tenint l'opció de clicar en “NEW POST” per crear un tema nou si és el que ens convé.



I això es tot, molt fàcil tot plegat, així que no hi ha excusa per no participar-hi.
A part de lo explicat, hi ha altres coses que es poden fer, però degut a que és nou fint i tot per a mi, 
moltes d'elles les desconec i les he d'anar provant.

- - - - - - -

Amb els, aproximadament, dos anys i mig que te la web, això ha estat una mena de monòleg i 
aquesta  nova aplicació,  en  obre  la  possibilitat,  no  sols  de  tindre  una  relació  de  vosaltres  amb 
caminades.tk, sinó de vosaltres amb vosaltres, cosa tant o més important encara.

Tingueu en compte que en el moment de redactar aquest petit manual tot això es nou, acabat de  
sortir del forn, i que totes aquestes pantalles posades aquí com a mostre aniran canviant, que si no 
ho fan serà mala senyal, però bàsicament tot s'ha d'entendre igualment. 

He creat això amb molta il·lusió i dedicant-hi força temps, esperant que sigui del vostre agrad i us 
sigui d'utilitat.

Us espero al fòrum !! 
Andreu


