APORTACIONS I CONTESTACIÓ A LES PROPOSTES PER LA CO-CREACIÓ DE LA WEB alcaib.org
(Fase I: Estructura)
ESTRUCTURA WEB
observació

inclusió

1. A la professió, en lloc de posar els nostres professionals, a la columna de
l'esquerra ficaria Directori de Professionals, tal com està al cos de text
de la dreta quan hi punxes.
2. I potser "La professió" no és del tot clar i cal especificar "La professió
d'Ambientòleg"? Posem el cas que algú entra sense saber què és ALCAIB,
per exemple, perque ha fet una cerca a google d'algo de medi ambient, i
es troba "La professió". Potser és massa rebuscat però és el que m'ha
vingut al cap :P
3. Companys de viatge em sembla una mica confús. Jo pensava que podria
ser sobre ambientòlegs "de viatge", vaja a l'extranger, o activitats de
l'ALCAIB a fora de Balears :P Segurament es un biaix per la meva situació,
però ho comento igualment.

inclòs

4. A la creació de la web el formulari que estic emplenant està en castellà
"Nombre" "Dirección de mail" "mensaje" tot i estar la resta en català

Inclòs
parcialment

5. A projectes i activitats crec que estaria be ficar tant coses de l'ALCAIB
com coses dels socis o altres institucions/persones que pugui ser
interessant per a tothom. Per exemple on poguem posar el link a una
guia sobre com fer evaluacions d'impacte, o be que algú hi pugui penjar

inclòs

Genera
contradiccions?

Com es resol?

inclòs

Es modifica

S’ha mantingut el
concepte, s’ha llevat
el títol. El nou apartat
es diu “Relacions amb
el món”
Consulta jimdo,
pendent resposta
Es possible a mitges,
ens han enviat
aplicacions externes
per formularis o llibres
de visites, però no per
tots els aparats

una noticia que ha escrit, o coses semblants.

6. Relacionat amb l'anterior, a mi m'agrada a les planes webs d'aquest tipus
ficar una mica una vessant humana i poder ficar-hi històries personals.
Podria ser algo així com que cada 15 dies o cada setmana un ambientoleg
fes una mini-columna explicant qui és, a qué es dedica, i què li agrada de
l'ALCAIB, amb una foto i poc mes. Podeu veure'n un exemple aqui:
http://www.indiana.edu/~workshop/

inclòs

7. Una secció de notícies (o pot ser podria anar a l'apartat de projectes i
activitats?) on s'anàs recollint "a todo pasado" les al·legacions que s'han
fetes, els convenis, els projectes de cooperació, cursos, etc. perquè els
visitants no socis veiessin que es fan coses.

Inclòs
parcialment

8. Si es pogués fer un apartat només accessible pels socis, si no és massa
lio, on hi podria haver:
1.- Secció de notícies=el butlletí periòdic i que al mail arribés el link a la
web perquè els socis el consultassin
2.- Una part amb documents d'utilitat (e.g. models d'al·legacions, etc.)
9. Podría haver-hi un apartat "multimèdia", on posar fotos, vídeos,.... O, si
no, podem incloure tot això dins cada projecte, dins l'apartat "projectes i
activitats"... no sé, què penseu?
10. posaria qui som en lloc de què és alcaib. bàsicament per fer-ho més
proper i humà
11. un apartat per a la titulació de ciències ambientals
12. un apartat de recursos (publicacions, manuals,etc) i formació (ara no en
tenim gaire però està bé deixar l'espai per poder-ho fer)

inclòs

inclòs

Preguntar als socis
(possibilitat a través
d’enquesta) s’ha
habilitat un subapartat
que es diu “el soci ben
a prop” dins de
l’apartat “qui som”. Si
te èxit i ens envien
propostes, docs
endavant, que no
arriben propostes,
doncs ho eliminem!
Dels projectes passats
s’incloiurà a les
memòries, dels
projectes futur també
en el Blog
Consulta jimdo, Ja
s’ha habilitat un espai
que anirà amb clau. I
també un butlletí
Dins del nou apartat
recursos

inclòs
Ja hi es
inclòs

Nou apartat recursos

13. un apartat de fes-te soci i serveis als socis

Ja hi es
parcialment.

14. havíem comentat de fer un directori de socis, segueix en peu?
15. Al directori de professionals no hi posaria els noms de la gent ni els
telèfons, trob que és informació personal massa a l'abast de qualsevol. A
més seria una llista llarguissima si hi han de surtir tots els associats. En
tot cas posaria en quines activitats tenim personal qualificat dins
l'Associació, per exemple: educació ambiental, gestió y conservació de
biodiversitat, agenda local 21, depuració d'aigües, etc. Si a algú li
interessa contactar-nos per una feina concreta doncs que envii un e-mail
a ALCAIB i l'associació ja el re-dirigirà a la persona o persones adients
(sempre tendrem mes d'un ambientòleg especialitzat en una activitat
concreta).

Ja hi es
Llevar i
restringir el
contingut
d’un apartat

16. Potser falta un apartat d'enllaços, on hi surtin les altres associacions
d'ambientòlegs d'Espanya i el món, administració pública relacionada
amb nosaltres, ONG's d'interés, etc.

La
dinamització
opina que és
un apartat
que
normalment
no es fa
servir, però
s’ha inclós
per acabar de
demanar
opinió

17. A la portada principal de la web hi podria haver un apartat o requadre de
notícies importants relacionades amb ALCAIB que es vagi actualitzant i
on hi surtin les noticies mes recents (reclamacions fetes a
l'administració, activitats que organitza ALCAIB, convenis de colaboració,
properes reunions de l'Associació, etc) i ja el blog emprar-lo per altres
tipus de noticies o temes mes amplis, com fem amb el grup google.

Serveis als soci haurem
de demanar a la junta
que faci un llistat de
serveis
Crea contradicció
(és un apartat
demanat)

Opció que sigui un
directori lliure i que
cada soci aporti les
dades que cregui
convenient

Fàcil pero genera
el següent dubte.
Qui actualitzarà
amb periodicitat
l’apartat
noticies? Mentre

Potser es podria
actualitzar la web
cada 3 mesos (si és
que hi ha coses noves
per dir.., esper que
sí)...i es podria indicar

el blog pot venir
a cobrir això

18. A l'apartat de "LA PROFESSIÓ" li canviaria el nom per "LA PROFESSIÓ
D'AMBIENTÒLEG"

inclòs

19. No crec necessari a la nostra web un apartat especific (el de COMPANYS
DE VIATGE) per a explicar amb quines entitats fem convenis, en tot cas,
fer un apartat d'enllaços on surtirien totes les organitzacions amb les que
ALCAIB té algun tipus de relació. Potser és el que volieu fer i jo ho he
entés malament.
20. L’apartat de directori de professionals el trobe imprescindible. I que sigui
públic. Com ho podem plantejar opcional, no crea problema amb la
protecció de dades, perquè els propis usuaris autoritzen (i volen la seva
publicació)

Si, era la
idea, es pot
convertir en
enllaços
mantingut

que la informació de
les activitats més
recents es consultin al
blog?

S’ha mantingut el
concepte, s’ha llevat
el títol. El nou apartat
es diu “Relacions amb
el món”

CONTINGUT
observació
21. al marge dret, abaix de les dades d'ALCAIB, falta una direcció de correu
electrònic per a contactar amb nosaltres.

inclusió
inclòs

Genera
contradiccions?

Com es resol?

GRAFISME
observació
22. M'anticipo a un punt a tractar més endavant: M'agrada molt el nou
grafisme! Més net :)

inclusió

Genera
contradiccions?

Com es resol?

TEMES FUNCIONALS DERIVATS
observació
23. Per favor, envieu recordatoris de la nova fase per aportar idees per email, i segur continuo posant el meu granet (petitó) d'arena. Tinc moltes
fotos que a mi em semblen molt maques de paissatges de neu als Alps
que cediria per ALCAIB feliçment.
24. Que els mails de alcaib@googlegroups.com duguin com a peu l'enllaç a la
web; per incentivar els socis a que la visitin

inclusió

Genera
contradiccions?

Com es resol?

