
GESTIÓ PER APORTAR REPORTATGES FOTOGRÀFICS, EN UN 
CD, PER A L’ARXIU HISTORIC DE LA TALAIA 
El reportatge fotogràfic que s’entregarà en suport CD o DVD ha d’incorporar: 

• El text del resum del reportatge que s’entregarà en WORD. (a partir d’una plantilla) 
• Les fotografies numerades correlativament d’acord a la numeració del resum. 

La manera de treballar per poder entregar correctament un CD o DVD, amb les fotografies i 
l’arxiu de WORD, amb les relacions corresponents es la següent: 

• Entrarem al Web de l´A.E. Talaia, anirem al requadre “ARXIU-BIBLIOTECA”, 
despleguem la persiana i cliquem sobre “DOCUMENTS”: 

•  

 
 

• S’obre una finestra on, en la primera línia, veurem el símbol de Word seguit de 
AAAResumReportatgeFotograf... És el document de la plantilla pels reportatges. 



            
 
 

• L’hem de clicar per obrir-lo o baixar-lo. Ja tenim el document de WORD (plantilla), a la 
vista; ara farem “GUARDAR COMO”, per donar-li un nom, que faci referència al 
reportatge (no cal que sigui molt extens), i el guardarem a una carpeta creada on mes 
tard, també hi posarem les fotografies 

•  

           

 
                                           

• Cal reomplir les dades indicades en els espais marcats, on es substituiran les 
“XXXX.....”, per les que hi corresponguin en cada cas, un cop llest, “ GUARDEM” el 
document. 

• Les fotografies, caldrà posar-les a la mateixa carpeta, amb la màxima definició 
obtinguda en el moment de fer-les o de retocar-les. El màxim es de 25 fotografies 
(veure en el “REGLAMENT”). 



• Les fotografies aniran enumerades del 01 al màxim de 25, exemple “ 01.JPG”, els 
números han de coincidir amb l’ordre de la descripció donada en el arxiu de WORD 
(plantilla). 

• Ja tenim una carpeta on hi hem ficat el DOCUMENT (plantilla) de WORD amb el nom 
que l’hem re nombrat, i amb les dades corresponents, així com també les fotografies 
enumerades. 

• Tot el contingut d’aquesta carpeta, cal que sigui copiat a un CD o DVD, per tal de fer-
lo arribar a la nostre secció de “l´ARXIU-BIBLIOTECA”, on el responsable en prendrà 
nota, revisarà i conclourà les condicions que s’indica en el “REGLAMENT”. 

Comissió “ ARXIU-BIBLIOTECA” 


