Marcador social de Chiron
Para recoller ligazóns (só ligazóns) a recursos
relacionados coas clásicas, usamos o marcador social.

interesantes

Para clasificalos e ordenalos, cada recurso está marcado con
etiquetas (tag). Deste modo, un mesmo recurso pode atoparse por
distintas vías.

Para buscar ligazóns
•

Abrir http://groups.diigo.com/chiron/bookmark

Busca por etiquetas, separadas
por espazos

Busca libre:
Búsqueda
libre:
aparecen as
las
etiquetas pero
también
tamén
aslas
relacionadas na
en
la descripción
descrición
ou no
o
título da
del enlace
ligazón.

As ligazóns
coa súa
descrición

Busca seleccionando algunha
das etiquetas existentes

Engadir ligazóns no marcador social de Chiron
No marcador social recompílanse ligazóns interesantes seleccionadas
por docentes de clásicas. Para engadir unha nova ligazón, é necesario
darse de alta en Diigo: http://www.diigo.com
Dámonos de alta picando en Join Diigo (menú superior)

Para crear a conta hai que completar todos os datos:

Usuario, indentifícanos en Diigo. Unha palabra
sen espazos nin tiles. Ten que empezar por
letra, aínda que pode levar números despois.
Nome e apelido.

Correo electrónico.
Contrasinal, entre 6 e 32 caracteres, distingue
entre maiúsculas e minúsculas. Non admite
espazos nin tiles. Hai que escribila dúas veces.
Copia os caracteres que che aparezcan, non
serán os que ves nesta imaxe, cada vez saen
distintos.

Una vez completado, continuamos. Podemos dar algúns datos no
perfil, subir unha imaxe, pero non é imprescindible.

No paso seguinte ofrecen atopar aos teus contactos mediante o
correo electrónico, podes saltalo tamén.

Hai que confirmar a conta premendo na ligazón que recibirás na
conta de correo que indicaches ao darte de alta. Se non chega,
despois de comprobar que non se foi á carpeta de spam, podes pedir
que a reenvíen.

É aconsellable instalar a barra de ferramentas, pero soamente se
é o teu ordenador persoal. É moi doado facelo, seguindo as
instruccións.
Outra opción é instalar o marcador, sen instalacións ou descargas,
simplemente arrastrando o botón que corresponda ao teu navegador
ata a barra superior.
Para instalar a barra
de ferramentas

Para instalar o
marcador no
navegador

Hai moitas outras opcións interesantes que podes investigar pola túa
conta (enviar ao blog, importar favoritos doutras contas ou do teu
navegador, etc).
Unha vez rexistrados, podemos unirnos ao grupo de Chiron.
Dirixímonos ao seu enderezo: http://groups.diigo.com/groups/chiron
Prememos en Join Group.

Cando navegando pola rede atopemos unha ligazón interesante para
compartir con Chiron, simplemente hai que premer sobre o marcador
do noso navegador e marcar a opción para envialo ao grupo.

Enderezo da ligazón.
Nome da ligazón.
Podes escribir a túa propia
descrición do sitio.
As etiquetas permiten clasificar e
organizar las ligazóns.

Para compartilo en Chiron hai
que seleccionar esta opción.
Podes engadir un comentario
para o grupo sobre a ligazón.
Por último, enviamos a ligazón á
nosa conta.

