
 
 
 
PATRIMONI.GENCAT 
AGENDA - GUIA D’ESTIL 
 

 
Pestanya Informació principal 
 
Títol: 10 paraules màxim. No utilitzar majúscules per a escriure paraules senceres 

• Exemple: Visita Romana a Empúries 

 

Descripció de l'activitat: 6-7 línees màxim de Word a cos Arial 12 (Descriure el 

contingut de l’activitat. No posar ni dates ni horaris ja que hi ha un espai especial més 

avall on afegir aquesta informació) 

• Exemple: Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de l’Emporiae romana 

del segle I dC ens mostraran en aquesta divertida visita com era la seva ciutat, 

com es vivia, com eren les cases, carrers, places, mercats i temples. Una visita 

pensada per a tota la família per conèixer la història de l’antiga ciutat 

d’Empúries. 

 

Enllaç de l’activitat: Afegir un enllaç web on es doni més informació sobre l’activitat. 

Si no existeix, afegir l’enllaç de la web de l’equipament.  

 

Rang de preus: Seleccionar el rang de preu de l’activitat 

 

Preu: Afegir el preu exacte de l’activitat i si hi ha algun tipus de descompte o 

informació addicional. Si es desconeix el preu, posar A consultar.  

• Exemple: 4€ persona (Menors de 8 anys gratuït) 

 

Enllaç de la compra d’entrades: Afegir la URL des d’on es poden comprar les 

entrades a l’activitat o bé fer la reserva prèvia. Si no es poden comprar entrades online 

ni fer reserva prèvia, deixar aquest espai en blanc 

 

Col·lecció: Deixar en blanc 

 

 
 



 
 
Horaris: Afegir els horaris de l’activitat. Si es desconeixen els horaris, posar A 

consultar.  

• Exemple: De 11.30h a 13h 

 

Lloc: Afegir aquí el nom de l’equipament i l’adreça.  

• Exemple: MAC Empúries (C/ Puig i Cadafalch s/n) 

 

Municipi: Afegir el municipi on es troba l’activitat 

 
Dates: Seleccionar “Mostrar data de finalització” i seleccionar en els dos calendaris la 

data d’inici i fi de l’activitat. Si l’activitat es duu a terme en un sol dia, seleccionar la 

mateixa data en els dos calendaris.  

 

Fotos: El millor és afegir la mateixa foto pels dos camps: “Informació del fitxer” i “Foto 

de portada”. Les mides de les fotos han de ser 1000x500 px. Dins de “Informació del 

fitxer” hi trobareu el camp “Caption” on podreu posar un peu de foto.  

 

 

Pestanya Categorització 
 

Categoria de l’activitat: Seleccionar el tipus d’activitat del llistat 

 

Audiència: Seleccionar el públic o públics als que es dirigeix l’activitat 

  

 

 

 

 

 

 


