
Com posar fotos al fòrum bétulo.cat

Per poder posar fotos al fòrum bétulo.cat cal, abans de res, pujar les fotos a un espai d'internet. La 
proposta que segueix aquest tutorial és fer servir l'espai fotos-badalona.com

Comencem per anar a l'adreça http://fotos-badalona.com allà ens trobarem amb aquesta pàgina

Cliquem al lloc on diu Login (a dalt a la dreta) i apareixerà aquesta altra pàgina:

http://fotos-badalona.com/


Com a nom d'usuari posem denuncies i com a contrasenya betulo

i tornarem a la plana inicial de fotos-badalona.com però amb l'opció: Your Album



Ara cliquem a  Your Album i obtindrem aquesta nova pàgina (segurament amb més fotos que 
aquesta):

El més important d'aquesta pantalla és l'opció aquesta d' Agregar elementos Si cliquem a sobre 
tindrem la següent pantalla:



Cliquem a Examinar... i podrem buscar al nostre ordinador la imatge que vulguem pujar (compte! 
No pot pesar més de 2 Mb, tot i que és preferible que ocupi menys de 500 Kb).

El següent pas és anar al final de la pàgina i clicar Agregar elementos

Un cop afegida la foto sortirà una pàgina com aquesta. Cliquem de nou Your Album



Busquem la imatge i cliquem a sobre.

Apareixerà més o menys com això. 

Ara cal que seleccionem la grandària adequada per posar-la al fòrum. Us recomano la de 400 x 
300:



Ens queda una cosa més abans de poder posar la imatge al fòrum. Amb el botó dret del ratolí fem 
un clic sobre la imatge i seleccionem la opció Propiedades.

Continua...



Copiem allà on diu Dirección

I ja estem en condicions d'anar-nos al fòrum per posar la foto. Fins aquí ha estat la part més difícil. 
El que queda és molt fàcil.



Aneu al fòrum, comenceu a escriure el vostre missatge i poseu, entre [img] i [/img] l'adreça de la 
fotografia.

Quan cliqueu a Trametre veureu la vostra fotografia al missatge.

 


