INFORMACIÓ GENERAL. AGENDES DIGITALS
Quin és l’objectiu de les Agendes Digitals? Recollir, reunir i unificar totes les activitats
que es duen a terme a Algaida, Pina i Randa durant el confinament per la pandèmia.
Quina periodicitat tendrà, l’Agenda? Setmanal.
Quin dia es publicarà? Cada dimecres. Per tant, inclourà les activitats de 7 dies, de
dimecres al dimarts que ve a continuació.
Exemple del mes d’abril de 2020
Dilluns
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Diumenge
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1a agenda digital
2a agenda digital
3a agenda digital
4a agenda digital...

Quines activitats s’hi poden anunciar? Totes les que siguin sense afany de lucre
(gratuïtes) i que en tot moment respectin les pautes del confinament per la pandèmia.
Qui hi pot anunciar activitats? Tothom, ja siguin entitats (associacions, clubs,
col·lectius, escoles, etc.) ja siguin empreses o ja siguin persones particulars. Sempre,
però, amb activitats sense afany de lucre.
Com ho he de fer per incloure una activitat que organitz a l’Agenda? Heu d’enviar un
correu electrònic a biblioteca@ajalgaida.net. Teniu dues opcions:
1) Enviar un missatge amb el text que vulgueu que aparegui a l’Agenda. Teniu en
compte que heu d’especificar clarament: data, horari i qui ho organitza, a part de totes
les altres informacions que considereu necessàries (com ara al grup de gent que va
dirigit: infants, tota la família, joves, persones majors...; edats recomanades,
fotografies o imatges en format JPG, etc.).
2) Enviar un missatge amb el text que vulgueu que aparegui a l’Agenda acompanyat
d’un enllaç digital amb l’activitat virtual que realitzau.
Per exemple: Dimecres dia 1 d’abril, a les xx.xx h, un nou vídeo d’estiraments que podeu fer a ca vostra
al canal de youtube XXXXXXXX. Organitzat per XXXXXXXX.

Per a qualsevol dubte o ampliació de la informació estam a la vostra disposició a
biblioteca@ajalgaida.net.

Quan acaba el termini per enviar les activitats per incloure a les Agendes Digitals?
Cada dilluns a les 24.00 h.
Hi puc incloure imatges o fotografies, a la informació de les activitats? Sí. Les heu de
remetre en format JPG.
L’Agenda Digital, on es podrà consultar? Se’n farà difusió per xarxes socials i sempre
estarà disponible en format PDF a la pàgina de l’Ajuntament d’Algaida
(www.ajalgaida.net).
I si tenc un dubte...? Podeu posar-vos en contacte directament amb la biblioteca
municipal, ja sigui per correu electrònic: biblioteca@ajalgaida.net o per telèfon (de
dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h) 971 66 56 79.

