
Tutorial per a les escoles 
Com utilitzar el Mapa Barcelona + Sostenible? 



ÍNDEX 
 
• Com registrar-se? 

• Com introduir relats i/o fotografies? 

 



Com registrar-se? 



Anar a http://bcnsostenible.cat Clicar sobre entrar 

http://bcnsostenible.cat/


Clicar sobre Nou usuari 



• Haureu d’introduir les vostres dades.  
 

• Heu de tenir accés a l’adreça de correu electrònic que 
doneu, perquè rebreu automàticament un missatge que 
haureu de validar.  
 

• Després haureu de clicar al quadrat Accepto la llei de 
protecció de dades i les condicions d’ús.  
 

• Clicar Enviar. 







Haureu d'anar a la vostra bústia on haureu rebut un correu 
com aquest i clicar sobre l’enllaç 

Mapa Barcelona + Sostenible mapa@bcnsostenible.cat  
mitjançant mail 14:20 (fa 7 minuts) 
per a usuari  
a0000000@xtec.cat, 
 

Gràcies per registrar-te al Mapa Barcelona + Sostenible. Podràs iniciar la sessió fent clic en 
aquest enllaç o copiant-lo i enganxant-lo en el teu navegador: 
http://www.bcnsostenible.cat/web/activar?cc=38c8e3e5852d5da1ff055baaa1de8990 
Aquest enllaç només es pot utilitzar una vegada per a iniciar sessió i et dirigirà a una 
pàgina on podràs veure el teu perfil d’usuari i canviar la contrasenya. 
  
A partir d’aquest moment hauràs d’iniciar la sessió utilitzant l’enllaç 
http://bcnsostenible.cat/web/acces i registrant el teu nom d'usuari (Escola XXX) i 
contrasenya. 
  

Cordialment, 
  
Secretaria tècnica del Mapa Barcelona + Sostenible.  

 

 

mailto:a0000000@xtec.cat
http://www.bcnsostenible.cat/web/activar?cc=38c8e3e5852d5da1ff055baaa1de8990
http://www.bcnsostenible.cat/web/activar?cc=38c8e3e5852d5da1ff055baaa1de8990
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Com introduir relats i/o 
fotografies? 



Heu d’entrar al vostre perfil clicant sobre entrar. 



Introduïu les vostres dades i cliqueu a entrar 



Busqueu el punt sobre el que desitgeu afegir un relat o una 
fotografia, per exemple el vostre centre. 
 



Una vegada dins del punt us podeu desplaçar verticalment 
amb la barra de l’esquerra o amb la roda del ratolí fins arribar 
als camps relats i fotografies 



Si feu clic sobre Afegeix un nou relat sobre aquest punt d’interès 
us apareixerà aquesta finestra 



Recordeu de posar un títol i el text de relat i clicar a enviar 



Si cliqueu sobre aquest relat el podreu pujar a les xarxes socials 
amb els botons que trobareu. 





A banda de poder introduir relats i fotografies d’un determinat 
punt, també podeu cercar molta informació referent a les 
iniciatives socioambientals de la ciutat de Barcelona. 
 
Us animem a utilitzar aquesta eina per compartir la informació 
que genereu la xarxa d’Escoles + Sostenibles. 


