Per consultar el blog del CET:
1. Entra en la nostra web: http://clubexcursionistateia.cat
2. Entra al blog fent clic a la opció BLOG del menú horitzontal a la part superior dreta.
3. En el menú desplegable selecciona: Blog CET & Xarxes Socials
Accés al BLOG amb tota la informació sobre les sortides i
esdeveniments organitzats pel CET, organitzat seccions
Per accedir al Facebook
del CET:

Per consultar les
rutes:

Per accedir al Instagram
del CET (Cet_fotos i
cet_teia)

Per consultar els
àlbums de fotos:

4. Per entrar al blog del CET, fes clic a:
5. Apareix una pantalla amb el Pedraforca de fondo i en la part inferior diferents
pestanyes per cadascuna de les seccions i grans esdeveniments.
6. Per exemple, per les sortides de senderisme, pestanya: Rutes Senderisme
Surten de forma correlativa cadascuna de les sortides organitzades de mes nova a mes
antiga, apareix:
Data sortida
SORTIDA NNN I NOM DE LA SORTIDA
Breu descripció i una foto
Amb un clic al títol: SORTIDA NNN I NOM DE LA SORTIDA
Apareix tota la descripció de la sortida del propi CET i unes 10-12 fotos
- A ma dreta hi ha un buscador sortides i activitats del blog (p.e. sortida 250)
Cercar en aquest blog
Etiquetes. Clasificades les sortides per anys, 2016, 2017, 2018, 2019

6. Per veure les fotos de les sortides clica pestanya: Fotos del CET
Apareix logo
el cliques i apareixen àlbums de fotos pel número (p.e. Sortida 250) i
nom de la sortida o esdeveniment.
7. Per veure els tracks de les rutes, clica la pestanya: Rutes fetes (Wikilog)
Apareix logo
el cliques i a traves del wikilog apareixen les rutes de les sortides pel
número (p.e. Sortida 250) i nom de la sortida o esdeveniment.
8. La resta de pestanyes les anirem emplenant a traves de les diferents seccions del CET

