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Introducció 
 
La idea de realitzar una intranet per les escoles va sorgir per una proposta que 
actualment s’està començant a implantar a instituts de secundària i universitats però que 
lògicament una intranet per aquests tipus de centres és molt més complexe ja sigui per 
les funcionalitats com pel tipus d’usuari final. En aquests tipus de centres tenen els seus 
propis departaments d’informàtica i professorat especialitzat, alhora que els alumnes 
tenen ja unes nocions d’informàtica que no es poden demanar en centres de primària. 
Per aquesta raó es va començar a estudiar i observar en els centres de primària el tipus 
d’usuari amb el que hauria de funcionar la intranet, les necessitats bàsiques a nivell de 
processos i gestions informatitzades i tipus d’equipaments informàtics disponibles de 
cada centre, prenent dades d’uns centres escollits i fent un resum tècnic. 
Posteriorment es va reunir informació de les diverses tecnologies o eines tecnològiques, 
tant de codi lliure com de llicència, utilitzades en els centres de secundària i universitats 
i d’altres no utilitzades, per la creació d’intranets, arrivant a la conclusió que utilitzant 
programari lliure s’arrivaria a la disponibilitat d’aquestes i entre les quals hi havia una 
que estava molt desenvolupada actualment, utilitzada ja en alguns centres, i que seria de 
gran ajuda a l’hora de buscar recursos i ajudes: el Postnuke. 
Durant el desenvolupament de la intranet també vam voler desenvolupar i integrar una 
eina com el Moodle per aplicar una aula virtual, l’estudi de seguretat de contrasenyes 
per llenguatge PHP amb MD5 i d’una tecnologia més eficient per aquest tipus de 
llenguatge i que s’estava extenent com l’XAjax. 
Entre els coneixements adquirits en la universitat, els propis, els fòrums d’internet 
d’aquest tipus de tecnologia, la opinió d’experts i els recursos disponibles tant en els 
mateixos centres de secundària com Internet es va decidir tirar endavant i fer la proposta 
de projecte d’intranet pels centres de primària, en concret pel CEIP Itaca de Vilanova i 
la Geltrú com a centre pilot i posada en pràctica del projecte. 
 
Per tant, explicarem com partint d’una idea, gràcies als recursos disponibles ja siguin 
oferits per centres de secundària com per Internet, arrivem a obtenir el resultat que ens 
marquem com objectius. 
 
Objectius 
 
La tecnologia CMS en Postnuke ens permetrà la construcció de la intranet  i utilitzant 
un servidor local Apache gràcies a l’aplicació EasyPhp servirà per la connexió 
d’aquesta amb una base de dades on s’emmagatzemaran les taules i dades d’usuari 
necessàries per aquest tipus d’aplicacions web. Aquesta base de dades també servirà per 
integrar el Moodle amb la intranet i així utilitzar els mateixos usuaris. 
 
Pel fet d’estar treballant amb dades d’usuari tals com contrasenyes desades en bases de 
dades utilitzar la tecnologia d’encriptació pel llenguatge PHP, concretament MD5, una 
de les més utilitzades i esteses per aquests tipus de llenguatges. 
 
Aplicació de la tecnologia Ajax per llenguatge PHP en algun dels mòduls de la intranet i 
veure els seus resultats. 
 
Després d’integrar-ho tot l’usuari podrà navegar com si d’una pàgina web es tractés, 
podrà validar-se i utilitzar els diferents apartats de la intranet, així com l’aula virtual 
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Moodle. La intranet serà capaç d’aplicar el perfil de l’usuari corresponent ( 
administrador, professor, alumne,...) i aplicar els seus privilegis. 
 
Per tant, esperem poder realitzar una intranet en tecnologia Postnuke, adaptada per un 
centre de primària, integrant una plataforma e-learning Moodle, fent servir encriptació 
MD5 i poder experimentar algun mòdul amb tecnologia Ajax. De tot això volem que els 
usuaris trobin de la intranet una eina informativa, dinàmica, de gestió i de recursos. 
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Capítol 2. La intranet d'un centre de primària 
 
La intranet en un centre de primària soluciona el que una pàgina web no dona: la 
organització interna, la gestió de la comunicació tant interna com externa i 
l’ensenyament de les tecnologies de la informació i comunicació ( TIC ). 
Amb l’equipament actual dels centres de primària, tots amb xarxes locals i cablejades, 
servidor d’Internet, connexió ADSL i rang d’Ip’s pròpia fa possible la utilització sense 
cap cost d’una intranet. 
 
2.1 Auditoria informàtica 
 
2.1.1 Recollida de dades dels diferents centres 
 
Vàrem escollir un llistat de centres amb els quals teníem més contacte i amb els que ens 
seria més fàcil la recollida de dades d’equips informàtics, de la forma de treballar i de 
diverses tecnologies ja siguin utilitzades o no. 
Tots els centres coincidien en tenir: 

- Mínim una aula d’informàtica amb entre 10 i 20 equips. 
- Un servidor Windows 2000 Server, el qual estava configurat de manera que la 

informació sempre passava per un Proxy del Departament d’Educació.  
- Equips en administració, secretaria, direcció i en la resta d’aules. 
- De tipus d’equips entre Pentium II i Pentium IV, amb plataformes Windows98, 

Windows2000 i WindowsXP. 
- Navegadors web utilitzats Internet Explorer i Mozilla. 
- Les xarxes dels centres estaven configurades de la mateixa manera, utilitzant un 

rang d’Ip’s (192.168.0.X), tenint un únic servidor i fent passar el tràfic de dades 
per un gestor de continguts. 

- Armaris de connexions i un router per donar servei d’Internet. 
Pel que fa a pàgines web de centre: 

-     Pàgines web que no s’actualitzen.  
-     Taulells d’informació plans sense interacció amb l’usuari. 
-     Falta de planificació i uniformitat estructural. 
-     Plantilles de disseny obsoletes i repetitives. 
-     Utilització d’enormes fitxers d’imatge. 
-     Animacions Flash sense interacció i només per decorar webs. 
-     Software utilitzat per disseny: FrontPage, Dreamweaver i Flash. 

I pel que fa a necessitats en recursos web: 
- Tenir un calendari de consulta i agenda per pares, alumnes i professors. 
- Lloc on penjar fotografies i documents accessibles pels professors i alumnes. 
- Missatgeria entre els diferents usuaris tant en fòrums, xat o missatges interns. 
- Informació sobre el centre amb notícies. 
- Interacció entre escola i pares en relació a materials pels alumnes, com llibres, 

apunts, fulls de matrícula, fulls d’autorització,... 
- Gestió interna del centre, com reserva d’aules, substitucions de professorat, 

incidències,... 
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2.1.2 Avaluació 
 
La conclusió que podem extreure és que son necessàries eines de desenvolupament web 
actualitzables, accessible des de qualsevol ordinador ja sigui en el centre o des de fora i 
per tots els usuaris autoritzats, una eina senzilla, on hi hagi una interacció entre tots i 
que no es requereixi permanentment d’una persona especialista en desenvolupament 
web. 
  
2.2 Filosofia d’una intranet 
 
Una intranet en un centre de primària hauria de ser: 
 

- Una eina dinàmica: facilita la interactivitat real entre alumnes, professors, 
familiars i administradors i resulta una eina de treball útil i necessària sense que 
això comporti una càrrega afegida a la feina habitual. Per què això resulti cal que 
l’accés a la intranet sigui possible en tot moment, tant des del centre com des 
d’un lloc extern, la navegació per la mateixa ha de ser intuïtiva i ha de contenir 
eines que facilitin les tasques i les comunicacions. 

- Una eina d’aprenentatge: s’hi pot afegir activitats d’ensenyament-aprenentatge i 
espais on els alumnes poguessin disposar de treballs. 

- Una eina integradora: totes les persones que formen un centre haurien de tenir 
accés a la intranet on el paper que té cada usuari de la intranet ha d’estar d’acord 
amb el seu perfil. 

- Una eina ecològica i estalviadora: comporta un important estalvi de paper i 
fotocopies. La intranet substitueix en molts casos l’ús del telèfon i del correu 
ordinari a l’hora d’enviar informació a les famílies i entre professors. 

- Una eina de gestió: certes gestions poden passar a realitzar-se a través de la 
intranet, com per exemple la reserva d’aules, comunicar incidències o gestió de 
documents. 

- Una eina comunicativa: els usuaris es poden comunicar a través del correu 
intern, exposar notícies del mateix centre, espais de debat telemàtic (fòrums), 
comunicar als pares sobre matriculacions, llibres i sortides... 

 
Indirectament també es generen altres beneficis: l’estalvi de paper en les comunicacions 
escrites entre professors, l’estalvi d’energies per contactar amb les persones, els guanys 
en eficàcia i gestió del temps professional milloren la qualitat d’educació i la qualitat del 
temps obligat de treball dels propis professionals. 
Una intranet, també, és un mecanisme prou útil d’arxiu documental. Si se sap 
jerarquitzar els continguts que es volen proporcionar als usuaris, segons el seu perfil, 
podran tenir a disposició permanent els documents amb uns pocs clics. Ordres del dia, 
actes, documents de la comunitat, documents específics per cicles, nivells, 
departaments, etc., són més a l’abast que mai a través de la connexió via Internet sense 
necessitat d’anar a cercar aquelles persones que els tenen. 
       
En definitiva, el que es pretén amb la introducció d’una intranet a un centre de primària 
no és més que un procés de millora de la qualitat on la intranet sigui una porta oberta a 
la comunitat, a la difusió i generació de coneixement. 
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Capítol 3. Sistema d’Administració de Contingut (CMS) 
 
3.1 Introducció als servidors web 
 
Dotar un ordinador d’un programari específic de servidor HTTP que habilita la    
possibilitat d’accés als recursos que conté i que, mitjançant el protocol de comunicació 
HTTP, les aplicacions clients (navegadors) són capaces d’accedir als recursos que 
disposa l’ordinador servidor a través d’una xarxa, ja sigui connectats a Internet o a una 
xarxa d’àrea local. 
Quan un usuari o usuària visita una pàgina web estàtica, normalment desenvolupada 
amb llenguatge HTML, el seu navegador demana permís al servidor on es troba 
allotjada la web per poder-la visualitzar. La visualització serà exactament la mateixa per 
a tots els usuaris i el contingut, també. Aquesta situació es repetirà cada vegada que es 
produeixi una altra visita fins que qui l’administra no modifiqui els arxius del servidor 
web.  
L'HTML ha evolucionat dividint-se en dos models, el CSS i l'XML, per solucionar 
alguns problemes com el de separació real de dades i presentació. 
En canvi, si aquesta petició es fa a una pàgina dinàmica, serà processada amb algun 
llenguatge de servidor, com el PHP, l'ASP, el Python... I, segons les preferències 
definides pels propis usuaris, es podran visualitzar els continguts que s’hagin 
seleccionat, en l'idioma que interessi, amb el disseny web que s’hagi triat, es podran 
visualitzar els continguts que hagin introduït altres usuaris, etc.  
Aquestes són algunes de les principals diferències entre les pàgines web i les pàgines 
dinàmiques. 
Tots aquests avantatges són possibles gràcies a la interacció que es produeix entre els 
llenguatges de servidor, les bases de dades, com MySQL, PostgreSQL..., i el servidor 
web, generalment Apache. 
 
3.1.1 Model Client-Servidor 
 
El terme Client s’utilitza per referir-se a l’ordinador que l’usuari utilitza per connectar-
se a la xarxa. Des d’aquest, l’usuari estableix connexions amb altres ordinadors, 
denominats remots, als que sol·licita algun servei. Aquests ordinadors remots reben 
també el nom de Servidors o Host. 
La utilització de les diferents aplicacions o serveis es porta a terme responen a 
l’anomenat model client-servidor.  
Quan s’utilitza un servei de xarxa, ja sigui consultar una base de dades, transferir un 
fitxer o participar en un fòrum de discussió, s’estableix un procés en el que entren en joc 
dos parts. Per una part l’usuari, qui executa una aplicació en local, l’anomenat 
programa client. Aquest s’encarrega de posar-se en contacte amb l’ordinador remot per 
sol·licitar el servei desitjat. Per la seva part l’ordinador remot respondrà al servei 
sol·licitat mitjançant un programa que s’està executant anomenat programa servidor. 
Els termes client i servidor s’utilitzen tant per referir-se als programes que compleixen 
aquestes funcions com als ordinadors on son executats aquests programes. 
El programa o programes client que l’usuari utilitza per accedir als serveis de xarxa 
realitzen dos funcions diferents. Per una part s’encarreguen de gestionar la comunicació 
amb l’ordinador servidor, de sol·licitar un servei concret i de rebre les dades enviades 
per aquest. I per altra, és l’eina que presenta a l’usuari les dades per pantalla i que li 
ofereix les comandes necessàries per utilitzar les prestacions que ofereix el servidor. 
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                                    Imatge 1 - Petició des d’un client a un servidor 
 
En resum, el client envia una sol·licitud HTTP al servidor web. El servidor web 
reacciona, llegeix el codi de la seqüència PHP i executa les comandes, llavors envia un 
document per al client. En el client, aquest document enviat és interpretat, executant els 
intèrprets dels scripts ( plug-ins, instal·ladors, Java,...) i es presenta per pantalla el 
resultat. Com que el servidor és l’únic que executa el codi, el client mai pot veure el 
codi del programa, només pot observar-ne el resultat.  
De fet, mentre que en una pàgina estàtica totes les peticions veuen la mateixa pàgina, en 
una pàgina dinàmica cada petició és la generació d’una consulta efectuada al servidor, el 
resultat pot ser el mateix si fem la mateixa consulta però, en realitat, és un resultat per a 
cada petició. 
 
3.1.2 Llenguatges Servidor i Client 
 
El navegador és una mena d’aplicació capaç d’interpretar les ordres rebudes en forma 
de codi HTML fundamentalment i convertir-les en les pàgines que son el resultat 
d’aquesta ordre. 
Quan es clica a un enllaç s’estableix una petició d’un arxiu HTML resident en el 
servidor, el qual és enviat i interpretat pel navegador client. 
Llavors es pot parlar de llenguatges Servidor, que son els reconeguts, executats i 
interpretats pel servidor i que s’envien al client en un format comprensible per ell. I de 
llenguatges Client, que poden ser directament interpretats pel navegador sense tenir un 
pretractament. 
Cadascun d’aquests tipus de llenguatges tenen els seus avantatges i inconvenients. Un 
llenguatge client és independent del servidor, la qual cosa permet que la pàgina pugui 
ser albergada en qualsevol lloc sense necessitat de pagar més ja que, per regla general, 
els servidors que accepten pàgines amb scripts del costat servidor son en la seva majoria 
de pagament o les seves prestacions son molt limitades. Inversament, un llenguatge 
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servidor és independent del client, pel que és molt més rígid respecte al canvi d’un 
navegador a un altre o respecte a les versions del mateix. 
De llenguatges Client en tenim l’HTML, Javascript, Applets de Java, Visual Basic 
Script, Flash o el CSS. 
De llenguatges Servidor en tenim CGI, Perl, Asp.net, PHP o el Jsp. 
I de llenguatges Servidor-Client el DHTML o el XML.  
 
3.1.3 Pàgines Estàtiques Vs. Dinàmiques 
 
Per Internet podem trobar o construir dos tipus de pàgines: 
 

?  Les estàtiques, les que es presenten sense moviment i sense funcionalitats més 
enllà dels enllaços. Es construeixen amb llenguatge HTML, que no permet grans 
coses per crear efectes ni funcionalitats. Són senzilles de crear i només presenten 
textos plans acompanyats d’imatges o continguts multimèdia. 

?  Les dinàmiques, necessiten utilitzar altres llenguatges de programació a part de 
l’HTML per incloure continguts o funcionalitats. Son més complexes i versàtils. 
Més complexes de crear, però responen d’una manera més intel·ligent a les 
demandes del navegador i permeten l’automatització d’actualitzacions. 

 
3.2 CMS 
 
3.2.1 Definició  
       
CMS ( Content Management System , és a dir, sistema d’administració de contingut ) és 
una aplicació de base de dades que automatitza el procés d’administrar i mantenir la 
publicació de contingut en diversos mitjans electrònics. Separa el contingut de la 
presentació, cosa que comporta diverses avantatges al llarg de la publicació. El disseny 
pot ser concebut, extès i de fet rellançat sense la necessitat d’extreure o reinsertar el 
contingut existent. 
Amb l’ús dels CMS es facilita el treball de publicació web, atès que els mateixos 
usuaris trameten els documents, els fitxers, els textos, etc., que es volen compartir a la 
xarxa.  
Si es visita l’enciclopèdia Viquipèdia es podrà llegir-hi el següent: 
      "Els gestors de continguts són sistemes per mantenir i actualitzar webs de  
      manera fàcil. Normalment funcionen a través del mateix web, i a vegades a  
      través d’aplicacions específiques. Els sistemes de gestió de continguts  
      que s’han extès més són els que tenen origen al programari lliure .  
      Gràcies a llicències com la GNU GPL , el codi font és públic i qualsevol  
      és lliure de modificar-lo, copiar-lo o distribuir-lo. En conseqüència,  
      qualsevol programador té accés al codi i pot col·laborar lliurement en  
      tots aquests projectes, fent possible el seu desenvolupament i extensió.  
      Els CMS més coneguts són programats amb llenguatges interpretats tals com  
      PHP, Perl, Ruby, pel que fa a programari lliure , i amb ASP o JSP, pel que  
      fa al privatiu.  
      Els objectius dels CMS són molt variats: intranets , blocs , portals de  
      notícies, webs d’empreses." 
El CMS està format per dos elements: l’aplicació gestora de continguts (CMA) i 
l’aplicació dispensadora de continguts (CDA). 



La intranet en les escoles                                                                                            

                                                                                                                              Pàg. 13 

El CMA permet al programador, que pot no saber d’HTML, la creació, modificació i 
eliminació de contingut en un lloc Web sense necessitat de disposar de l’experiència 
d’un Webmaster. 
El CDA utilitza i compila la informació per actualitzar el lloc Web. 
 
3.2.2 Característiques del CMS 
 
Manteniment descentralitzat – L’actualització del contingut es pot realitzar des de 
qualsevol navegador ( Internet Explorer, Mozilla,...), el que permet realitzar aquestes 
tasques des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i per molts editors. 
 
Dissenyat per autors de contingut sense coneixements tècnics – No es requereix cap 
coneixement d’ HTML o alguna altra eina. 
  
Restriccions d’accés configurables – S’assignen rols i permisos als usuaris que els 
preveuen de modificar contingut on o quan no estan autoritzats per fer-ho.  
  
Separa el contingut de la presentació – Ja que el contingut es troba separat del 
disseny, el contingut és presentat amb un estil predefinit, conservant la unitat, identitat i 
consistència de la informació. 
 
Els links, menús i la navegació es genera automàticament – Els menús son generats 
automàticament a partir del contingut de la base de dades, evitant els molestos links que 
no porten a cap lloc. 
  
El contingut es emmagatzemat en una base de dades relacional – 
L’emmagatzematge central i independent de presentació es tradueix en la possibilitat 
d’utilitzar el contingut en diferents llocs dins del lloc d’Internet o sota diferents mitjans 
com Wap, Pda’s,... 
 
Contingut dinàmic – Les extensions com els fòrums, enquestes, aplicacions de 
compra, cerques i notícies pot addicionar-se a la font de contingut. Addicionalment 
l’aplicació permet que extensions especials siguin addicionades de manera modular. 
  
Actualitzacions diàries – No és necessària programadors web per les modificacions 
rutinàries. Es té domini absolut sobre el lloc. 
 
Cooperació i coordinació del treball – Facilita les actualitzacions, registra els canvis i 
activitats realitzats per cada usuari (logs) i dona eines de col·laboració i treball en grup 
entre els usuaris.  
  
Programació del contingut segons calendari – El contingut pot tenir una vigència per 
ser publicat o requerir contrasenya. Mentrestant pot ser amagat per ser vist només per 
l’administrador.  
 
 
 
 
 
 



La intranet en les escoles                                                                                            

                                                                                                                              Pàg. 14 

3.2.3 Tipus de CMS 
 
Hi ha diferents CMS. Es poden agrupar segons el tipus de lloc que permetin gestionar: 

?  Genèrics: ofereixen la plataforma necessària per desenvolupar i implementar 
aplicacions que donen solució a necessitats especifiques. Poden servir per 
construir solucions de gestió de continguts, per solucions de comerç electrònic, 
blogs, portals,… Exemples: Zope, OpenCMS, Typo3, Apache lenya.  

?  Fòrums: permet la discussió en línia on els usuaris poden reunir-se i discutir 
temes en els que estiguin interessats. Exemples: phpBB, MyBB. 

?  Blogs: publicació de notícies o articles en ordre cronològic amb espai per 
comentaris i discussió. Exemples: Wordpress, Typo. 

?  Wikis: lloc web on tots els usuaris poden col·laborar en els articles, aportant 
informació o reescrivint-la. També permet espai per discussions. Indicat per 
material que anirà evolucionant amb el temps. Exemples: Mediawiki, Tikiwiki. 

?  eCommerce: per comerç electrònic. 
?  Portal: lloc web amb contingut i funcionalitat diversa que serveix com font 

d’informació o com suport a una comunitat. Exemples: PhpNuke, Postnuke, 
Drupal, Plone, Joomla. 

?  Galeria: permet administrar i generar automàticament un portal o lloc web que 
mostra contingut audiovisual, normalment imatges. Exemple: Gallery. 

?  E-Learning: serveix per l’ensenyament de coneixements. Els usuaris son els 
professors i estudiants, es tenen aules virtuals on es posen a disposició el 
material del curs...La publicació d’un contingut per un professor és la posada a 
disposició dels estudiants en una aula virtual d’aquest contingut. Exemple: 
Moodle. 

?  Publicacions digitals: plataformes especialment dissenyades tenint en compte les 
necessitats de les publicacions digitals, tals com diaris, revistes,...Exemple: 
ePrints. 

 

          
FUNCIONS D'EDICIÓ DE CONTINGUTS  FUNCIONS D'EXPLOTACIÓ DEL WEB  

? Creació de continguts  
? Gestió de continguts  
? Publicació de continguts  
? Presentació de continguts  

? Entorns de col·laboració  
? Perfils d'usuaris  
? Sindicació de continguts  
? Articulació de funcionalitats  
? Integració d'aplicacions  

                          Taula 1 - Funcions d'un sistema de gestió de continguts  
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3.2.4 Proposta per la intranet 
 
Dels tipus de CMS ens interessa el de portals, ja que la intranet contindrà informació i 
funcionalitats que donaran servei a tota la comunitat que componen un centre de 
primària. A més, el tipus de CMS e-Learning podem afegir-lo com una eina més per 
l’aprenentatge on-line, on intervenen professors i alumnes, un recurs ideal per agregar 
activitats per matèries i la seva correcció corresponent. 
Per tant els paquets CMS ens serviran com a eina de personalització per la intranet i 
com un recurs de fàcil ús amb la intencionalitat de respondre a necessitats educatives. 
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Capítol 4. El CMS portal: Postnuke 

4.1 Software propietari vs. Software lliure  

4.1.1 Introducció 
 
Al parlar de Microsoft tothom entén que tal nom fa referència a la companyia de 
software propietari més important, no obstant també existeixen altres com IBM, SUN i 
HP. 
S’entén com software propietari qualsevol programa que no compleix els criteris de la 
Fundació pel software lliure, és a dir, que alguna persona o companyia té el dret d’autor 
exclusiu sobre una part d’aplicatiu o programació, al mateix temps que nega a altres 
persones a l’accés al codi font del programa i dret a copiar-lo, modificar-lo o estudiar-
lo. 
D’aquí podem extreure que només pot utilitzar el programa l’usuari que l’adquireix 
mitjançant una llicència, que el programa continua sent propietat de l’empresa, que 
l’usuari té prohibit el desenvolupament del programa per solucionar possibles errades o 
per buscar noves utilitats per l’aplicatiu i que tampoc se li permet copiar-lo o transferir 
la seva titularitat. 
El software lliure va començar a aparèixer a partir del 1990 conjuntament amb la 
consolidació d’Internet, el qual es va convertir en una alternativa al software propietari 
més econòmica i que les seves característiques venen donades per la seva definició: 
tipus de software que dona llibertat als seus usuaris, no només per executar-lo i utilitzar-
lo sinó també per llibertat de fer còpies, distribuir-lo i estudiar-lo (sempre es té accés al 
codi font). A més a més qualsevol usuari pot fer millores en el software lliure i fer-les 
públiques, de tal manera que tothom pugui beneficiar-se d’això. 
Actualment el creixement del software lliure ha sigut tan gran que ha obligat a les 
companyies més importants a aplicar aquest tipus d’eina, a excepció de Microsoft. 
Encara que la majoria d’usuaris segueixen utilitzant els diferents programes de 
Microsoft, el software lliure o OpenSource s’està convertint en una amenaça per 
Microsoft, posant en perill el seu monopoli. 
 
4.1.2 Avantatges i Desavantatges 
 
Software propietari 
 

?  Avantatges:  
-Les companyies de software propietari destinen nombrosos recursos per 
investigar en la seva aplicabilitat, disposen de departaments pel control de la 
seva qualitat, a més a més de tenir programadors experts. 
- Existeixen moltes publicacions que faciliten l’ús de les noves tecnologies. 
- La seguretat que ofereix el software propietari és molt més gran, pel que la 
possibilitat de que puguin insertar un virus es infinitament menor que en el cas 
dels OpenSource. 

?  Desavantatges: 
- Total dependència cap a  proveïdor per part de l’usuari, ja que es l’únic que 
disposa del codi font. 
- El proveïdor no garantitza la seva aplicabilitat per cap fi determinat, pel que no 
es responsabilitza dels possibles defectes danys que continguin el programa.  
- L’únic suport que faciliten son instruccions de configuració, ús i instal·lació.  
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      - Es té que pagar un preu per adquirir-lo, el que el fa menys atractiu. 
            - És difícil aprendre a utilitzar el software propietari 
 
 
Software lliure 
 

?  Avantatges: 
- Es pot fer ús del programa amb total llibertat. 
- Es pot modificar i adaptar a les necessitats dels usuaris. 
- No es necessiten grans inversions per la seva distribució i promoció. 
- Si el producte és interessant tècnicament, apareixeran nous usuaris o empreses 
que contribuiran al seu interès i desenvolupament. 
- Es gratuït 

?  Desavantatges: 
- Risc de virus. 

Tant el software lliure com el propietari estan desenvolupats per gent experta, però el 
lliure pot anar modificant-se i desenvolupant-se a través de diferents persones que 
participin en la xarxa, podent tenir més possibilitats d’innovació, ja que no estan 
controlats per ningú. Molts programes van quedant obsolets en poc temps, pel que 
aquells adquirits a través de companyies de software propietari en els que s’han pagat 
uns diners ja no serviran i els que s’han realitzat en software lliure es poden adquirir 
versions noves sense cost addicional. 
A part també el fet de que hi hagi major transparència i disponibilitat en el software 
lliure permet que les errades puguin detectar-se més fàcilment i per tant solucionar-se 
abans. 
 
4.1.3 Conclusió 
 
Si pensem en termes de quin tipus de software hem de desenvolupar i per a quin tipus 
de client va dirigit, és evident que les eines de software lliure ens ajudaran a arribar a 
aquella aplicació feta a mida, podent modificar codi i sense que ni a nosaltres ni al client 
ens suposi un cost tant d’administratius, d’explotació, d’adquisició i de manteniment, 
aportant també una molt bona qualitat en el producte ofert. 
 
4.2 Comparativa CMS tipus Portal 
 
4.2.1 PHP-Nuke, Drupal, Joomla i Postnuke 
 
De tipus de plataformes Portal de software lliure hi ha varies, però de les que hi ha 
destaquem 4 que son les més conegudes i les més utilitzades. A grans trets les seves 
característiques son: 
 

?  PHP-Nuke: creat en 1998, és un sistema de portal web que administra tot tipus 
de mòduls i en el que el més important és el poder agregar funcionalitats noves 
sense tenir gaire en compte el disseny o personalització del portal, cosa que fa 
que la majoria de portals fets en PHP-Nuke siguin molt semblants uns a altres. 
La seguretat del nucli PHP-Nuke ha estat alterada en ocasions per hackers i es 
comenta que dintre de poc pot passar a una plataforma de pagament. 
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?  Drupal: creat a l’any 2000, també administra tot tipus de mòduls i es poden 
agregar nous realitzats per terceres persones. A l’hora d’instal·lar-lo no té una 
interfície, el que vol dir que s’han de crear les taules de la base de dades 
manualment. Les ajudes no estan traduïdes, només en anglès. I per 
l’administració del lloc cal d’un usuari administrador amb experiència en 
programació web per la seva complexitat. 

?  Joomla!: creat al setembre del 2005, sorgeix d’una millora del CMS Mambo. És 
un sistema d’administració de continguts que incorpora indexament web, feed 
RSS, versions imprimibles de pàgines, flash amb notícies, blogs, fòrums, polls, 
calendaris, cerques en el lloc web i internacionalització del llenguatge entre 
altres. Al ser relativament nou encara manté aspectes de seguretat vulnerables i 
la comunitat de persones per trobar recursos i ajudes no és tan gran com en les 
altres tecnologies portal. 

?  Postnuke: plataforma desenvolupada a partir de PHP-Nuke, una bifurcació de 
projecte, ja que va arribar un moment que havia d’existir una solució de 
desenvolupament més oberta a canvis. És el gestor més utilitzat i del que es pot 
aconseguir més recursos i ajudes per la xarxa. La gestió de permisos tant a nivell 
d’usuari com de grup és molt més eficaç. 

 
Totes funcionen amb llenguatge PHP i MySQL per servidors web, ideal per la 
publicació d’intranets. Funcionen amb sistema modular i permeten afegir mòduls nous. 
 
4.2.2 Valoració  
 
Fent una valoració general d’aquestes plataformes escollim Postnuke per la facilitat 
d’instal·lació, d’integració d’altres mòduls, personalització i per la gran comunitat de 
suport on consultar dubtes i manuals de tota mena, des dels més bàsics fins als més 
complexes per poder personalitzar tot es que el vulgui. 
 
4.3 Postnuke 
 
4.3.1 Definició 
 
El Postnuke es un sistema de gestió de contingut lliure i gratuït, que deriva del PHP-
Nuke i té llicència GNU GPL. 
El Postnuke està escrit en llenguatge PHP, utilitzant base de dades MySQL i funcionant 
en qualsevol sistema operatiu i servidor web. Com que genera codi XHTML i CSS 
vàlid, permet que sigui visible en tots els navegadors. 
El codi és orientat a objectes i modular, és a dir, les diferents funcionalitats venen 
donades per mòduls i es poden carregar molts més dels que hi ha disponibles. 
 
4.3.2 Característiques 
 
El Postnuke permet integrar funcionalitats com: 
 

?  Distribució de continguts per blocs temàtics i seccions amb possibilitat 
d’incloure imatges, enllaços i descàrregues d’arxius. 

?  Permet que els usuaris enviïn tot tipus de novetats i comentaris, els quals podran 
ser supervisats pels administradors abans de la seva publicació. Aquestes 
notícies s’agrupen en tòpics, es poden consultar individualment o per blocs. Així 
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mateix, es poden incorporar enquestes i valoracions. També permet incorporar 
notícies procedents d’altres webs. Aquest recurs és ideal para dotar a la intranet 
de continguts dinàmics que se renoven de manera automàtica. 

?  Gestor d’enllaços, amb el que resulta molt senzill administrar-los, ordenar-los 
per categories, afegir comentaris i verificar el seu correcte funcionament. 

?  Gestor de descàrregues, amb característiques iguals al d’enllaços. 
?  Permet crear un número il·limitat de fòrums i agrupar-los per categories. Poden 

ser de diferent tipus: Públics, privats, amb moderador, oberts, etc. 
?  L’administrador té control total sobre els usuaris registrats: Altes, baixes, 

assignació de permisos,gestió de claus i dades personals. 
?  Permet la possibilitat de personalitzar l’aspecte de la intranet modificant 

preferències, distribuint blocs i caixes de text i canviant els temes. 
?  Els usuaris del portal podran enviar missatges públics o privats, que es reben de 

manera automàtica a l’accedir a la intranet. 
?  Les enquestes permeten conèixer les preferències dels usuaris sobre continguts i 

serveis de la intranet, temes que es proposin,...i per tant donen una major 
interactivitat a la intranet. El Postnuke incorpora un mòdul específic per la 
elaboració i administració d’enquestes. 

?  Permet realitzar cerques de manera selectiva en tots els mòduls de la intranet: 
Tòpics, articles, autors, etc. 

?  Possibilita adaptar l’estètica de la intranet a les preferències de cada usuari. 
També inclou les opcions de missatgeria, noticies,... 

?  Facilita als administradors la selecció, edició i acceptació dels articles, enllaços, 
imatges i aportacions als fòrums enviats pels usuaris. 

?  Permet incloure agendes personals per cada usuari i un calendari on poder veure 
les dates importants i tasques del centre. 

 
Per tant el fa una eina molt complerta a l’hora d’agregar funcionalitats i l’ús per part de 
molta gent fa més fàcil la cerca i implantació de nous recursos i la resposta a dubtes i 
errades dins de la mateixa aplicació. 
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Capítol 5. El CMS E-Learning: Moodle 
 
5.1 Tipus de plataforma E-Learning 
 
5.1.1 .LRN, ATutor i Moodle 
 
De tipus de plataformes E-Learning de software lliure hi ha varies, però de les que hi ha 
destaquem 3 que son les més conegudes i les més utilitzades. A grans trets les seves 
característiques son: 
 

?  .LRN: creat en 1999, té un sistema sofisticat de portals que integra les eines 
d’administració de cursos, continguts i eines de col·laboració. Desenvolupat en 
un entorn acadèmic universitari, està orientat a la gestió de les comunitats 
acadèmiques i de la investigació. Funciona en un portal bàsic damunt del qual 
s’instal·len aplicacions de gestió de recursos. No està pensat per a realitzar 
tutoritzacions directes sinó per estimular l’aprenentatge cooperatiu. 

 
?  ATutor: creat en el desembre de 2002, és un sistema de gestió de recursos 

educatius, que té moltes opcions de personalització de l’entorn gràfic, on cada 
interfície es diferent per cada tipus d’usuari i fàcil d’actualitzar a noves versions 
per part dels administradors. És un sistema menys modular i això fa que el fet 
d’afegir un mòdul pugui provocar que altres mòduls no funcionin correctament. 
Els diferents mòduls de cursos, exàmens, fòrums i documents no estan 
estructurats per assignatura o tema, la qual cosa fa que sigui més complexa la 
seva navegació. 

?  Moodle: creat a l’agost de 2002, és un sistema de gestió de cursos on hi ha una 
interacció directa amb els estudiants per via xats (sincronia) i fòrums 
(asincronia). Té una interfície de navegador de tecnologia senzilla, lleugera i 
compatible. Els mòduls de consultes, fòrums, documents, diaris, qüestionaris, 
enquestes,...estan organitzats per assignatures i fa fàcil i vistosa la seva 
navegació. També s’ha millorat en aspecte de seguretat, on tots els formularis 
son revisats, les cookies xifrades,...i hi ha la opció de que l’accés als cursos es 
faci a través de claus facilitades pel professor del curs. 

 
Totes aquestes plataformes son gratuïtes o amb llicència GNU, utilitzen llenguatge PHP 
i MySQL per servidors web i disposen d’un conjunt d’eines comuns: fòrums, xats, 
distribució de materials, notes, etc. 
 
5.1.2 Valoració 
 
Després de valorar les avantatges i inconvenients dels diferents tipus de CMS E-
Learning, decidim utilitzar el Moodle per les principals raons: 
 

?  Ofereix unes funcionalitats didàctiques més sofisticades i amb més opcions 
configurables.  
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?  El disseny modular garantitza la seva flexibilitat, és a dir, segons els mòduls 
utilitzats poden donar suport tipus de formació docent o modalitat educativa al 
mateix temps que incorpora una millor interfície sense complicar la seva 
navegació. 

?  Tal i com succeeix amb el cas de Postnuke, Moodle te una de les comunitats de 
desenvolupadors més amplia, professional i oberta a participació, la qual cosa ha 
portat a un creixement espectacular dins el mercat de CMS de tipus E-Learning.  

?  Entorn dinàmic i intuïtiu pels tipus d’usuari final, tant si es tracta d’un professor 
com si és un alumne. Tots els usuaris tenen el mateix tipus d’interfície. 

?  Es poden afegir i desenvolupar nous mòduls sense que afectin a la resta. 

?  El fet de tenir tots els mòduls ben estructurat per assignatura i temes fa que la 
navegació sigui fàcil i intuïtiva pel tipus d’usuari que ens trobem als centres de 
primària. 

?  Hi ha molts més recursos i ajudes disponibles pel Moodle pel fet que sigui la 
més utilitzada, cosa que facilita la seva integració i utilització.   

5.2 Moodle 
 
5.2.1 Definició 
 
Moodle és una aplicació programada amb llenguatge PHP i MySQL de lliure 
distribució, que està orientada a l’aprenentatge de caire constructivista amb visió social i 
per tant ajuda als professors a crear comunitats d’aprenentatge en línia.  
Moodle és l’acrònim de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, és a 
dir, Entorn de Dinàmic Aprenentatge Modular Orientat a Objectes.  
    
L’aplicació va ser en els seus inicis una tesis doctoral de Martin Dougiamas i a partir 
d’aquell projecte inicial es va gestar un entorn formatiu elaborat per programadors i 
professors d’arreu del món mitjançant un treball col·laboratiu. 
Actualment moltes entitats i organitzacions utilitzen aquesta aplicació per la seva 
facilitat d’ús, per la possibilitat de modificació de codi (gràcies a la llicència GPL) i per 
la gran estandardització del sistema. 
 
5.2.2 Característiques 
 

- Escrit en PHP, fàcil de modificar 
- Requereix disponibilitat PHP i base de dades 
- Complementa l’aprenentatge presencial 
- Promou entre els estudiants una col·laboració, activitats, reflexions, crítiques,... 
- La seva navegació és senzilla 
- Personalització del lloc utilitzant temes que redefineixen els estils, colors, la 

tipografia, presentació, etc... 
- Poden afegir-se nous mòduls d’activitats dels que venen per defecte 
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- Actualment hi ha 35 paquets d’idioma, per la diferència d’idioma dels diferents 
alumnes 

- L’administració d’usuaris es pot fer per sistemes de correu electrònic, LDAP, 
IMAP, POP3, NNTP o per base de dades externa. 

- L’administració dels cursos els pot fer tant l’administrador com el professor, 
podent afegir claus d’accés per cada curs. 

- Tots els documents, activitats, enquestes, exàmens, fòrums estan estructurats per 
temes i assignatures 

        
5.2.3 Perquè Moodle en una intranet ? 
 
La proposta d’integrar el Moodle a la intranet ve motivada per la gran capacitat que 
ofereix el sistema resultant per oferir solucions integrals als centres docents. Fent un 
paral·lelisme amb la vida que hi ha en un centre, es podria dir que la vida social i algun 
aspecte de l’acadèmica es pot desenvolupar a través de la intranet i que la gran majoria 
de la vida formativa-educativa del centre es pot fer a través del Moodle, és a dir, que 
complementa l’educació que els alumnes reben a les escoles amb més recursos, cursos, 
activitats,...i també una manera de seguiment a l’estudiant per part del professor a través 
de les qualificacions d’aquestes. 
         
Des de la intranet es pot accedir als cursos del Moodle des del bloc Aula Virtual que 
queda a la dreta quan un usuari ha accedit. Dins d’aquest bloc es pot visualitzar el 
cursos que hi ha disponibles per l’usuari en concret. 
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Capítol 6. Seguretat 
 

6.1 Encriptació 

La intranet, al treballar amb dades d’usuari i contrasenya en una base de dades, 
necessita d’algun tipus de protecció vers els posibles atacs de terceres persones contra 
aquestes contrasenyes. Es per això que alguns camps es guarden encriptats en la base de 
dades, principalment quan una pàgina requereix d’identificació, la contrasenya 
s’encripta. Per tant, la finalitat d’encriptar les contrasenyes és mantenir-les xifrades per 
més seguretat a l’hora que terceres persones intentin atacar a la base de dades i accedir a 
la intranet. 

6.2 Tècniques d’encriptació 

De tècniques d’encriptació d’informació ens podem decidir entre algoritmes reversibles 
( quan s’encripta la informació es pot desencriptar ) i irreversibles ( en una sola direcció, 
quan s’encripta no es pot realitzar el procés invers ). 

Per exemple, per encriptar missatges i enviar-los és convenient utilitzar un algoritme 
reversible perquè el destí pogués llegir la informació original. En el nostre cas el més 
segur seria irreversible ja que no permet la desencriptació de contrasenyes d’usuari. 

En llenguatge PHP existeixen varies funcions amb les que es pot encriptar de forma 
irreversible. Destaquem: 

- MD5 (Message Digest 5):  funció hash que calcula i retorna el hash MD5 de 
cadena utilitzant l’Algoritme de Resum de Missatges MD5 de RSA Data 
Security, Inc. El hash retornat consisteix en una cadena de 32 números en format 
hexadecimal. L’algoritme MD5 converteix el missatge en un bloc múltiple de 
512 bits, (si fa falta afegirà bits pel final). Després agafa el primer bloc de 512 
bits del missatge i realitza diverses operacions lògiques amb els 128 bits de 
quatre vectors inicials ABCD de 32 bits cadascun (aquests vectors tindran el 
valor inicial que es vulgui). Com resultat s’obté una sortida de 128 bits que es 
converteix en el nou conjunt dels 4 vectors ABCD. Es repeteix l’algoritme fins 
processar l’últim bloc del missatge. Al finalitzar, l’algoritme retorna els últims 
128 bits d’aquestes operacions. 

- SHA1 (Secure Hash Algoritm): calcula el resum criptogràfic sha1 de cadena 
utilitzant Algoritme de Hash Segur US 1 i retorna aquest resum, que és un 
número hexadecimal de 40 caràcters. El fet que retorni més caràcters fa que les 
comparacions d’aquesta guardada en la base de dades i la que s’entra en aquell 
moment siguin més i per tant una mica més ineficient en temes de rapidesa, però 
més segura. 

- CRYPT: Encripta una cadena mitjançant un algoritme hash. El resultat 
d’aquesta funció no és sempre el mateix per la mateixa cadena, amb el que a 
l’hora de comprovar possibles autenticitats sobre la cadena original hi hauria 
problemes. 
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6.3 MD5 en la intranet 

En la intranet s’utilitza la funció MD5 (Message Digest 5), que és una funció hash 
irreversible ( d’un sol sentit ), és a dir, encripta la contrasenya teclejat per l’usuari i no 
és possible que partint des de la cadena encriptada es torni a la contrasenya d’origen. 

Com que en la base de dades es guarda la contrasenya encriptada, quan un usuari vol 
accedir, es fa una comparació entre la contrasenya que introdueix encriptada en MD5 i 
el que es té a la base de dades ( que és la contrasenya encriptada en MD5 ), si coincideix 
se li permet l’accés, si no es refusa. 

MD5 s’utilitza també per quan un usuari oblida la contrasenya. Si vol recuperar-la se li 
demana que introdueixi el correu electrònic i se li envia un mail amb una URL tal que si 
entra en aquesta generi una nova contrasenya que se li indica a l’usuari i es reescriu en 
MD5 en la base de dades ( esborrant l’anterior contrasenya ). 

L’algoritme MD5 converteix el missatge en un bloc múltiple de 512 bits, (si fa falta 
afegirà bits pel final). Després agafa el primer bloc de 512 bits del missatge i realitza 
diverses operacions lògiques amb els 128 bits de quatre vectors inicials ABCD de 32 
bits cadascun (aquests vectors tindran el valor inicial que es vulgui). 

Com resultat s’obté una sortida de 128 bits que es converteix en el nou conjunt dels 4 
vectors ABCD. Es repeteix l’algoritme fins processar l’últim bloc del missatge. Al 
finalitzar, l’algoritme retorna els últims 128 bits d’aquestes operacions. 

6.4 Exemple de la funció MD5 en la intranet, en el fitxer pnUser.php: 
 
function comparePasswords($givenpass, $realpass, $username, $cryptSalt = '') 
{ 
    if(empty($givenpass) || empty($realpass) || empty($username)) 
  return false; 
  
 $compare2crypt = true; 
    $compare2text = true; 
     
    $system = pnConfigGetVar('system'); 
 
    $md5pass = md5($givenpass); 
    if (strcmp($md5pass, $realpass) == 0) { 
        return $md5pass; 
    } elseif ($compare2crypt && $system != "1" ) { 
        $crypted = false; 
        if ($cryptSalt != '') { 
            if (strcmp(crypt($givenpass, $cryptSalt), $realpass) == 0) { 
                $crypted = true; 
            } 
        } else { 
            if (strcmp(crypt($givenpass, $cryptSalt), $realpass) == 0) { 
                $crypted = true; 
      } 
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        } 
        if ($crypted) { 
            updateUserPass($username, $md5pass); 
            return $md5pass; 
        } 
    } elseif ($compare2text && strcmp($givenpass, $realpass) == 0) { 
        updateUserPass($username, $md5pass); 
        return $md5pass; 
    } 
 
    return false; 
} 
 
$givenpass conté la contrasenya acabada d’introduir per l’usuari. A aquesta se li aplica 
l’algoritme md5 i es guarda el resultat en $md5pass. Es compara $md5pass amb 
$realpass, que conté la contrasenya de l’usuari ja guardada anteriorment en la base de 
dades en md5. Aquí també utilitza la funció Crypt, per quan el resultat de la comparació 
de contrasenyes no és el mateix, fa unes comparacions per saber si està encriptada o no. 
Si ho està i el resultat de les comparacions és el mateix finalment es retorna $md5pass. 
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Capítol 7. XAjax, Ajax per PHP 
 
7.1 Introducció a Ajax 
 
Ajax (Asynchronous Javascript and XML) és una tecnologia que utilitza una 
combinació de tecnologies per realitzar peticions de contingut o computació de servidor 
sense tenir que recarregar la pàgina en la que està l’usuari i per tant permet més rapidesa 
i riquesa en les aplicacions. Combina: 
 
? XHTML i CSS per la presentació d’informació 
?  Document Object Model (DOM3) per visualitzar dinàmicament i interactuar amb la 
informació presentada 
?  XML, XSLT per intercanviar i manipular dades 
?  XMLHttpRequest per recuperar dades asíncronament 
?  Javascript com nexe d’unió de totes aquestes tecnologies 
?  No requereix plugins o capacitats específiques de certs navegadors. 
 
7.2 Comunicació Síncrona vs. Asíncrona 
 
En el desenvolupament clàssic tant d’aplicacions com llocs web la comunicació amb 
l’usuari es síncrona respecte de les interaccions de l’usuari, és a dir: 

1. L’usuari realitza una petició al servidor 
2. El servidor envia la pàgina sol·licitada 
3. L’usuari comença a “llegir” la pàgina  
4. Arriba un moment donat en el qual l’usuari vol canviar de pàgina i mitjançant 

formularis o links realitza una petició al servidor tornant al pas 1. 
En canvi, la comunicació asíncrona no implica sincronisme davant les accions d’usuari, 
sinó que es procedeix en conseqüència, és a dir: 

1. L’usuari realitza una petició al servidor 
2. El servidor envia la pàgina sol·licitada 
3. L’usuari comença a “llegir” la pàgina  
4. Arriba un moment donat en el qual l’usuari vol canviar de pàgina o alterar la 

informació que conté la mateixa. En aquest moment donat l’aplicació tenint 
definits les accions possibles actua en conseqüència a la interacció que hagi 
pogut succeir. Llavors es canvia a l’usuari de pàgina o pel contrari es modifica la 
mateixa per satisfer l’usuari. Aquests canvis no impliquen canviar de pàgina. 
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                                    Imatge1 – Comunicació síncrona i asíncrona 
 
Mitjançant Ajax les peticions al servidor poden delegar-se al “motor Ajax” que és qui 
processa les peticions contra el servidor, permetent o no a l’usuari interactuar amb la 
pàgina mentrestant el servidor està processant la informació, evitant d’aquesta manera 
els temps de càrrega en els quals l’usuari espera i el navegador tracta de composar la 
nova pàgina mentrestant rep la informació del servidor. 
 
7.3 Avantatges / Desavantatges 
 
Desavantatges 
 
• El client necessita un navegador que suporti Javascript, encara que la majoria dels 
navegadors ja ho suporten. 
• El mal ús d’Ajax/Javascript pot sobrecarregar el servidor de peticions, per exemple si 
es fa que cada milisegon faci una consulta amb una base de dades... 
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Avantatges 
 
• Permet dissenyar interfícies molt més dinàmiques 
• La comunicació asíncrona amb el servidor permet varies coses que redueixen 
el "pes de la pàgina" / "línies de codi que el client té que descarregar-se" 
• Camps de select, si les opcions són moltes... no es necessari transmeti-les en la 
primera càrrega de la pàgina, es pot produir la llista d’opcions quan el client polsi sobre 
el des plegable. Una altra solució és fer una cerca dinàmica. 
• La navegació per l’aplicació mitjançant Ajax permet evitar al client descarregar la 
capçalera de tots els "documents","pantalles",...controlat amb Javascript. 
• No requereix plugins o capacitats específiques de certs navegadors. 
• Les aplicacions son més interactives, responen a les interaccions de l’usuari 
més ràpidament, a l’estil desktop 
• Es redueix el tamany de la informació intercanviada 
• Moltes micro-peticions, però el flux de dades global es inferior 
 
Existeixen nombroses tècniques com Java Applets i Flash que generen una interacció 
similar a Ajax però totes tenen la desavantatge de requerir del client plugins / applets 
per fer-les funcionar. En canvi Ajax no necessita de cap afegit. 
 
7.4 XAjax 
 
7.4.1 Definició 
 
XAjax és una classe realitzada amb PHP que permet utilitzar Ajax combinat amb PHP 
per la creació de les aplicacions interactives d’una manera més simplificada. Es pot 
executar funcions PHP, que s’executen en el servidor, quan l’usuari realitza accions en 
la pàgina. Després els resultats d’aquestes funcions es produeixen en la mateixa pàgina 
sense que tingui que recarregar-se. 
XAjax és un producte OpenSource i compatible amb els navegadors Mozilla, Internet 
Explorer, Opera,... 
 
7.4.2 XAjax en la intranet 
 
En la intranet existeix un mòdul que utilitza aquesta tecnologia, és el de Xat. 
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Imatge 2 – Mòdul xat de la intranet 
 
 
Per fer funcionar aquest mòdul s’han col·locat les llibreries necessàries del XAjax en el 
directori de carpetes del mòdul i es segueix els pasos descrits en l’exemple, amb codi 
del mateix mòdul, de l’apartat 7.4.3. 

 
Imatge 3 – Llibreries XAjax 
 
7.4.3 Exemple de l’XAjax, utilitzat en el fitxer phpfreechat.class.php del mòdul 
Xat. 
 
1. Inicialització de l’XAjax. La funció require_once() inclou i avalua el fitxer 
especificat durant l’execució de l’script. Si el codi ja ha sigut inclòs no es torna a 
incloure i així s’evita problemes amb la redefinició de funcions. 
 
     if (!class_exists("xAjax"))  

require_once $c->xAjaxpath."/xAjax.inc.php"; 
 
2. Instància de l’objecte xAjax 
 

$this->xAjax = new xAjax($c-                    
>server_script_url.(isset($_SERVER["QUERY_STRING"]) 
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3. S’associa la funció PHP a l’objecte xAjax 
 
             $this->xAjax->waitCursorOff();  
             $this->xAjax->cleanBufferOff(); 
             $this->xAjax->errorHandlerOn();  
             $this->xAjax->registerFunction("handleRequest"); 
 
4. Abans d’enviar qualsevol contingut a la pàgina, es té que executar un mètode de 
l’objecte xAjax per processar les peticions del que puguin arribar a la pàgina. 
 
     $this->xAjax->processRequests(); 
 
5. S’escriu el codi Javascript necessari per processar les peticions a Ajax. 
 

function printJavascript( $return = false ) 
  { 
    $output = ''; 
    $c =& phpFreeChatConfig::Instance(); 
    phpFreeChatI18N::SwitchOutputEncoding($c->output_encoding); 

 
6. S’inclouen les llibreries Javascript 
 
$js_path = $c->data_public_url."/Javascript"; 
$output .= "<script type=\"text/Javascript\" src=\"".$js_path."/md5.js\"></script>"; 
$output .= "<script type=\"text/Javascript\"src=\"".$js_path."/cookie.js\"></script>"; 
$output .= "<script type=\"text/Javascript\"src=\"".$js_path."/prototype.js\"></script>";   
$output .= "<script type=\"text/Javascript\" src=\"".$js_path."/regex.js\"></script>"; 
 
7. Després del codi PHP de la funció, es mostren els resultats amb xAjaxResponse(). 
Serveix per realitzar accions en la pàgina sense tenir que recarregar el document. 
 
$xml_reponse = new xAjaxResponse(); 
 
8. Finalment, al final de la funció, es retorna la instancia de l’objecte xAjaxResponse() 
 
return $xml_reponse->getXML(); 
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Capítol 8. Implementació de les parts del projecte 
 
8.1 Instal·lació del servidor web amb base de dades 
 
Per poder instal·lar un servidor web amb PHP i MySQL fem servir el programa 
EasyPhp, en concret la versió 1.8. Descarreguem el programa, que és lliure, de la pàgina 
www.easyphp.org i l’instal·lem en els nostres portàtils, que és on desenvoluparem els 
PFC. 
El programa crea una carpeta anomenada www que és on s’haurà d’instal·lar el Postnuke 
i el Moodle. 
Mirem que a l’executar l’eina no doni cap problema amb el port 80, utilitzat pel servei 
IIS. En cas de l’error aturem el servei. 
Administrem el servidor web creant la base de dades amb el nom Intraweb. 
 
8.2 Instal·lació del Postnuke 
 
Descarreguem la versió del Postnuke 0.7.6.4, que és lliure, de la pàgina  
www.dev-postnuke.com i comencem la instal·lació seguint els passos especificats en el 
manual d’instal·lació d’aquesta plataforma. Quan arriba el moment d’indicar la base de 
dades escrivim la que em creat anteriorment. Una vegada instal·lat obtenim la 
plataforma Postnuke base. 

             
                             

         Imatge 1 – El Postnuke després de la seva instal·lació 
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8.3 Integració dels mòduls escollits 
 
Amb la valoració i conclusió de les dades recollides dels diferents centres de primària, 
es decideix instal·lar i traduir mòduls d’agenda personal, de gestió de documents, 
d’enllaços a altres webs, de fòrums, de funcions, de galeria d’imatges, de llibres i 
lectures, de notícies, de reserva d’aules, de quaderns virtuals i de tauler de notes. A part 
també es va desenvolupant el que serà el disseny, tenint en compte la opinió dels 
centres. 
 
8.4 Instal·lació del Moodle  
 
Descarreguem el Moodle versió 1.5 de la pàgina http:\\moodle.org, l’instal·lem seguint 
el passos descrits en aquesta plataforma. La carpeta d’instal·lació l’ha posem dins de la 
carpeta www de l’EasyPhp. Per compartir la mateixa base de dades i usuaris de la 
intranet li indiquem en una de les opcions que la base de dades serà Intraweb. Finalment 
s’arriba a instal·lar el que serà el Moodle base per després personalitzar-ho per l’escola. 
 

           
 

        Imatge 2 – El Moodle després de la seva instal·lació 
 

Personalitzem el Moodle per l’escola, afegint el nom, canviant l’idioma, creant les 
assignatures que es cursen i un parell de cursos de prova. 
 
8.5 Integració Moodle i Postnuke 
 
Per poder integrar les dues plataformes el primer pas ja l’hem donat compartint la base 
de dades en una de les configuracions en un dels pasos d’instal·lació del Moodle. 
Per poder accedir al Moodle des de la intranet, primer em de crear el mòdul, afegir-lo, 
donar els permisos corresponents i activar-lo. Creem un bloc nou per usuaris registrats, 
donem els permisos corresponents al bloc i comprovem l’accés. 
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8.6 Integració del mòdul Xat 
 
El mòdul Xat el descarreguem de la pàgina www.dev-postnuke.com. L’instal·lem a la 
intranet, agregant el mòdul i creant un accés en el menú horitzontal per usuaris 
registrats. Copiem les llibreries necessàries per l’xAjax en el directori del mòdul en la 
intranet.  
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Capítol 9. Manual d’administrador 
 
9.1 Instal·lació de la intranet en servidor local 
 
A continuació es mostra com obtenir un servidor web amb PHP i la base de dades 
MySQL sota l’entorn Windows mitjançant el paquet d’eines EasyPHP i com instal·lar la 
intranet. 
Tot i que hi ha altres paquets i que sota entorn Linux també es poden aconseguir els 
mateixos resultats, per motius de simplicitat s’ha escollit aquesta opció. 
El paquet conté: 
        - L'apache (servidor web)  
        - El PHP (llenguatge de programació)  
        - El MySQL (base de dades)  
        - El phpMyAdmin (gestor de bases de dades)  
L'EasyPHP es pot descarregar directament des de: 
      http://www.easyphp.org/telechargements.php3?lang=es 
A continuació es descriu el procés de descàrrega i d’instal·lació. 
Un cop es connecta a la zona de descàrregues de l'EasyPHP, fer la petició de descàrrega 
del mateix el vincle que conduirà als diversos mirrors que possibiliten l’obtenció del 
paquet. 
  

              
              Imatge 1 - Descàrrega del paquet EasyPHP  
         
Al navegador  apareixeran els Mirrors, escollir el que es desitgi, atès que tots faciliten el 
mateix fitxer, i iniciar la descàrrega de l'EasyPHP. 
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              Imatge 2 - Mirrors de descàrrega del paquet EasyPHP  
         
El navegador  demanarà si es vol desar. S’aconsella fer-ho.  
 

                                
                        Imatge 3 - Descàrrega del fitxer executable del paquet EasyPHP  
         
El gestor de baixades, si es fa ús del Firefox, permetrà un cop acabada la descàrrega 
obrir-lo per tal que s’executi el paquet tan bon punt es trobi complet el fitxer a 
l’ordinador.    
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         Imatge 4 - Gestor de baixades del Firefox amb la descàrrega del    
paquet EasyPHP  

         
Fer doble clic a la icona que apareix al finalitzar la descàrrega del paquet per iniciar la 
instal·lació.  

                                                  

                      Imatge 5 - Icona del fitxer d’instal·lació del paquet EasyPHP  
         
En cas que el navegador adverteixi que el fitxer que es vol executar pot contenir codi 
maliciós, cal acceptar l’execució per tal de prosseguir la instal·lació. 
        

 
       Imatge 6 - Advertiment d’execució de la instal·lació del paquet EasyPHP  
         
El propi paquet de l'EasyPHP permetrà emprar un o altres idiomes en la configuració 
del paquet. Triar i seguir amb la instal·lació. 

         

       Imatge 7 - Tria d’idioma durant la instal·lació del paquet EasyPHP  
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En aquest moment la instal·lació comença, clicar al botó Següent. 
         

         

              Imatge 8 - Inici de la instal·lació del paquet EasyPHP  
         
El procés queda interromput fins que s’accepti l’acord de llicència de les eines que 
s’instal·laran. Acceptar i clicar al botó Següent.  

          

              Imatge 9 - Procés de l’acord de la llicència del paquet EasyPHP  
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Es veurà aleshores un quadre amb alguns consells (si ja es té una versió anterior cal 
aturar la instal·lació i desinstal·lar-la) i, especialment, l’advertiment sobre la no 
conveniència d’utilitzar EasyPHP com a sistema de "producció". Per raons de seguretat 
i estabilitat no es recomana utilitzar una plataforma Windows per aquests entorns. 
Alhora informa de les novetats més rellevants de la versió del paquet.  
A la imatge es pot veure la informació de les eines i les versions que s’instal·laran.  
Clicar sobre el botó Següent per continuar amb el procés.  

         

             Imatge 10 - Consells d'instal·lació i novetats del paquet EasyPHP  
         
        
Ara serà el moment de decidir en quin directori es desitja fer la instal·lació, per defecte 
ja fa una proposta que pot anar d’allò més bé. 
Clicar al botó Següent.  
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                             Imatge 11 - Directori d'instal·lació del paquet EasyPHP  
         
Apareixerà la informació de la carpeta del menú d'Inici on es situaran els enllaços de les 
eines. 
Clicar al botó Següent.  

         

                       Imatge 12 - Avís d'on es crearà l'accés directe al paquet EasyPHP  
         
Ara ja es té la preparació de la instal·lació a punt. Clicar el botó Instal·lar.  



La intranet en les escoles                                                                                            

                                                                                                                              Pàg. 40 

          

            Imatge 13 - Informació de les carpetes que contindran les diverses eines  
      del paquet EasyPHP  
         
El procés d'instal·lació ha finalitzat. Clicar al botó Finalitzar.  

          

                    Imatge 14 - Últim pas del procés d'instal·lació del paquet EasyPHP  
         
Si s’ha realitzat correctament tot el procés i no hi ha cap incompatibilitat amb 
l’ordinador, un cop acabada la instal·lació es podrà obrir el paquet EasyPHP i, si tot és 
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correcte, s’obrirà una finestra tot indicant que el servidor Apache es troba en 
funcionament i que la base de dades MySQL ha iniciat la seva activitat.  
Observar els semàfors que són prou il·lustratius si tot s’ha generat com cal.  

          

                       Imatge 15 - Informació de l’activació del paquet EasyPHP  
         
A partir d’ara a la barra d’eines es disposarà de la icona del paquet EasyPHP, fent-hi 
doble clic es podrà activar o no.    

                                           

                          Imatge 16 - Barra d’eines amb el paquet EasyPHP  
         
Com sempre, en informàtica, tot té diversos camins possibles i a partir del menú dels 
programes es podrà activar el paquet tot cercant el grup d’icones que s’ha instal·lat. 

             

                     Imatge 17 - Mostra del camí d’accés del paquet EasyPHP  
         
És rellevant observar l’obertura del paquet i veure les opcions per aturar el procés de 
simular com l’ordinador es converteix en un servidor que funciona amb Apache, que 
gestiona les dades amb MySQL i que informa de l’estat del procés.  

           

                            Imatge 18 - Quadre d’opcions d'inici del paquet EasyPHP  
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És possible que, en alguns casos, després d’haver seguit tots els passos anteriors els 
elements instal·lats per l'EasyPHP no funcionin i, per tant, no es pugui fer funcionar les 
pàgines web dinàmiques. A continuació es donen algunes pistes que poden ajudar a 
resoldre aquests problemes. 
      - Instal·lacions anteriors 
        Comprovar que no es té instal·lades versions anteriors o bé de  
        l'EasyPHP, o bé d’algun altre paquet (AppServ, FoxServ, etc.) o d’algun  
        dels seus components (Apache, Mysql). Per exemple, si el port de  
        publicació de pàgines web (normalment el 80) ja està ocupat, no podrà  
        ser utilitzat per la nova instal·lació. Es pot trobar una eina anomenada  
        tcpview que pot ajudar a veure quins són els ports ocupats.  
       - Si s’està treballant amb el Windows XP o l'NT, cal veure, pel mateix  
        motiu, que no es té instal·lat i funcionant el servidor que aquests  
        sistemes operatius proporcionen (IIS). En aquest cas n’hi hauria prou  
        amb aturar el servidor IIS i l'Apache de l''EasyPHP hauria de funcionar  
        sense problemes.  
 

                                    
                              Imatge 19 – Notificació de la utilització del port 80 
 
Per aturar aquest servidor cal anar a Tauler de control/Eines d’administració/Serveis. 
Aquí buscar el servei Administració de ISS, clicar amb el botó dret a sobre i clicar a 
Parar o Detener. El quadre d’informació preguntarà si realment ho volem fer, cal clicar 
a D’acord i s’iniciarà el procés. Després de tot això cal reiniciar l’EasyPhp. 
 
      - Tallafocs o Firewalls 
        El Windows XP porta per defecte un tallafoc que si està activat pot ser  
        que no deixi publicar les pàgines web. Igualment pot passar, si es té  
        instal·lat algun altre tallafoc (Norton, ZoneAlarm, etc.). En tots  
        aquests casos és possible que s’hagi de retocar la configuració del  
        tallafoc autoritzant la publicació de webs. 
        Si cal es pot donar una ullada a la pàgina de suport de Microsoft:  
        http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;es;E283673 
        o bé alguna altra adreça com:  
        http://www.trucoswindows.com/truco_para/truco_para.php/truco/138 
 
Una vegada instal·lat el paquet EasyPhp i veure el seu correcte funcionament cal copiar 
les carpetes intranet i moodle proporcionades i el fitxer index.php també proporcionat 
dins de la carpeta www creada a l’instal·lar el paquet. Navegant per l’explorador la 
trobem a  Archivos de programa/ EasyPHPX/  on X és la versió del paquet EasyPhp. La 
carpeta moodledata cal copiar-la fora de la carpeta www. 
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Una vegada realitzat això cal executar la base de dades amb PhpMyAdmin. Per fer-ho 
anar a la icona de la barra d’eines ( imatge 16 ), clicar a sobre amb el botó dret del ratolí 
i escollir la opció Administration. 
  

 
Imatge 19 – Accés al PhpMyAdmin 
 
Cal clicar llavors a l’enllaç manage database i el qual portarà a l’administració de base 
de dades. 

 
Imatge 20 – Inici del PhpMyAdmin 
 
A sota de Crea una nova base de dades s’escriu el nom intraweb i es clica al botó 
Crear. Amb això s’haurà creat una base de dades amb el nom intraweb però buida. Cal 
seleccionar la base de dades amb el desplegable de l’esquerra amb el nom intraweb. 
S’obrirà la pantalla de les dades referent a aquesta base de dades. Des del menú de dalt 
clicar a l’enllaç SQL, el qual portarà a la pantalla de consultes SQL. 
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Imatge 21 – Enllaç al motor SQL. 
 

 
Imatge 22 – Finestra per executar consultes SQL 
 
Ara per executar les taules i tenir tota la base de dades de la intranet es pot fer de dues 
maneres: 

- Obrint l’arxiu dades.txt proporcionat, seleccionar tot el text, copiar, enganxar en 
l’espai en blanc del quadre i fent clic a Executar. 

- A través del botó Examinar... indicar on és l’arxiu dades.txt i clicar a Executar. 
Amb qualsevol de les dues maneres s’executarà la consulta SQL i crearà les taules 
necessàries pel funcionament de la Intranet i Moodle. 

                                                   
                  Imatge 23 –Taules creades després de l’execució del fitxer dades.txt 
 
Una vegada comprovat que s’han creat les taules ja es pot sortir del PhpMyAdmin. 
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Mantenint el EasyPhp en funcionament anem al navegador d’Internet escrivim l’adreça: 
http://127.0.0.1/intranet/index.php, la qual portarà a l’inici de la Intranet i llesta pel seu 
funcionament. 
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9.2 Instal·lació de la intranet en servidor extern 
 
Per instal·lar la intranet en un servidor que no sigui de l’escola, cal tenir contractat un 
servidor d’allotjament web amb servei PHP compatible per la versió 4.3.10 de PHP i 
4.1.9 del MySQL. 
Cal administrar la base de dades, accedint al PhpMyAdmin del servidor web. Es crea la 
base de dades amb el fitxer dades.txt facilitat amb la intranet. Per fer això cal anar a sota 
de Crea una nova base de dades s’escriu el nom intraweb i es clica al botó Crear. Amb 
això s’haurà creat una base de dades amb el nom intraweb però buida. Cal seleccionar la 
base de dades amb el desplegable de l’esquerra amb el nom intraweb. S’obrirà la 
pantalla de les dades referent a aquesta base de dades. Des del menú de dalt clicar a 
l’enllaç SQL, el qual portarà a la pantalla de consultes SQL. 
 

 
Imatge 1 – Enllaç al motor SQL. 
 

 
Imatge 2 – Finestra per executar consultes SQL 
 
Ara per executar les taules i tenir tota la base de dades de la intranet es pot fer de dues 
maneres: 

- Obrint l’arxiu dades.txt proporcionat, seleccionar tot el text, copiar, enganxar en 
l’espai en blanc del quadre i fent clic a Executar. 

- A través del botó Examinar... indicar on és l’arxiu dades.txt i clicar a Executar. 
Amb qualsevol de les dues maneres s’executarà la consulta SQL i crearà les taules 
necessàries pel funcionament de la Intranet i Moodle. 
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                  Imatge 3 –Taules creades després de l’execució del fitxer dades.txt 
 
Una vegada comprovat que s’han creat les taules ja es pot sortir del PhpMyAdmin. 
Amb un programa FTP ( per exemple el Filezilla ), cal pujar les carpetes Intranet, 
Moodle i l’arxiu index.php a la carpeta html que estarà creada en el servidor. El procés 
de pujar les carpetes triga una estona, així que paciència. 
Una vegada pujades ja es podrà accedir a la intranet, mitjançant la ruta del servidor i 
incloent la ruta on estigui l’arxiu index.php de la carpeta Intranet, és a dir, 
http:\\xxxx\intranet\index.php. 
 
9.3 Portal d’inici de la intranet 
 
Quan s’accedeix a qualsevol intranet sense haver-se validat amb un usuari la intranet fa 
la mateixa funció que una pàgina web normal i corrent, principalment de caire 
informatiu. 
Clicant a les diferents seccions de la barra horitzontal s’accedeix als apartats informatius 
tals com la localització de l’escola, menú del mes del menjador,... 
 

 
 Imatge 1- Barra horitzontal de navegació 
 
El botó Inici sempre portarà a la pàgina principal de la web. 
 
Quan es tingui usuari i contrasenya per accedir a la intranet es pot fer pel bloc 
Validació. 
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                                                   Imatge 2- Validació d’usuari 
 
En el cas d’haver introduït usuari i/o contrasenya equivocades el sistema avisarà. 
 

 
                            Imatge 3- Avís d’usuari o contrasenya incorrectes. 
 
Si no es recorda usuari i contrasenya es pot demanar-la fent servir l’enllaç Heu oblidat 
la contrasenya? on apareixerà el formulari corresponent per la seva recuperació. 
 

 
               Imatge 4 - Formulari per demanar la recuperació d’usuari i contrasenya. 
 
En el cas de no tenir compte es pot posar en contacte amb l’administrador a través del 
bloc El centre en la secció contacte amb el centre. 
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                                           Imatge 5- Contacte amb el centre. 
 
S’escull l’administrador en  el camp destinatari, s’omplen les dades i es clica al botó 
Enviar missatge. L’administrador contestarà en el correu que s’hagi escrit. 
Aquesta secció també serveix per posar-se en contacte amb l’Ampa, Direcció i 
Secretaria per fer qualsevol consulta. 
També es pot posar en contacte amb el centre des del peu de la pàgina web, a l’enllaç 
Contacteu amb el centre. 
A la part dreta de la web hi ha un calendari, en el qual hi estaran marcades les dates 
festives i icones informatives. 
 

                                                     
                                                           Imatge 6- Calendari 
 
Si es passa el ratolí per una data en concret es podrà veure si hi ha alguna cosa escrita en 
l’agenda d’aquell dia. Les dates en color rosa ens marquen els dies festius. 
La icona   informarà, passant el ratolí per sobre, d’una informació important d’aquell 
dia. 
 
En el moment que s’hagi validat amb un usuari i contrasenya vàlids ja es podrà navegar 
i fer servir la intranet com una eina informativa i de treball. 
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9.4 Els mòduls 
 
Els mòduls són conjunts de fitxers PHP que aporten funcionalitats a la intranet. Aquests 
conjunts de fitxers han de reunir una sèrie de requeriments per tal que el PostNuke els 
reconegui com a mòduls i pugui incorporar-hi les funcionalitats. Per accedir a la llista 
de mòduls es fa a través del menú horitzontal Administració, submenú Sistema i clicant 
a Mòduls. 
       

       
       Imatge 1 – Llista de mòduls  
         
La taula de mòduls té set columnes: 
        - Nom del mòdul: nom intern del mòdul. No es pot modificar.  
        - Nom per mostrar: text que apareix davall de les icones dels mòduls en el  
        tauler d'administració.  
        - Descripció: text que es mostra en deixar el punter del ratolí sobre les  
        icones dels mòduls en el tauler d'administració.  
        - Directori: indica el nom de la subcarpeta dins de la carpeta Modules del  
        PostNuke on es troba el mòdul.  
        - Versió: versió del mòdul detectada pel PostNuke.  
        - Estat: pot tenir un dels valors següents: actiu, inactiu, no  
        inicialitzat, instal·lada nova versió, fitxers desapareguts.  
        - Accions: enllaços que accedeixen a pàgines des d'on dur a terme diverses  
        accions que permeten gestionar o configurar els mòduls.  
L’administració dels mòduls és una tasca que es du a terme de manera puntual, per 
afegir, eliminar o actualitzar mòduls. 
Per instal·lar nous mòduls cal pujar els fitxers a la carpeta modules de la intranet. 
Una vegada incorporats els fitxers, cal fer que el PostNuke trobi el nou mòdul, el 
reconegui i el posi en funcionament. 
S’ha d’anar a l’administració dels mòduls mitjançant el Menú Administració. 
Es busca el mòdul afegit a la taula de mòduls. Si es coneix amb quina lletra comença el 
nom del mòdul, es pot clicar a la lletra corresponent de l’abecedari situat damunt la 
taula. Això serveix per filtrar els mòduls pel caràcter inicial del nom. 
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Si el mòdul no apareix a la taula és perquè aquesta taula només mostra els mòduls 
registrats, és a dir, els que apareixen a la taula iw_nuke_modules. Per forçar que el 
PostNuke inspeccioni la carpeta modules, clicar a l’enllaç Regenera situat damunt de  
l’abecedari. Com a resultat d'aquesta acció, apareixerà una fila per a cada carpeta 
continguda dins de modules, tant si conté un mòdul vàlid com si no.  
         

        
       Imatge 2 - Menú horitzontal de la pantalla d'administració de mòduls 
         
Localitzar la fila corresponent al mòdul i clicar a l’acció Inicialitza. 
El seu estat ha passat de No inicialitzat a Inactiu. Aquesta transició implica que s’han 
creat les taules lligades al mòdul, s’han registrat les variables a la taula 
iw_nuke_module_vars i s’ha modificat el seu estat a la taula iw_nuke_modules. 
Un mòdul inactiu no aporta cap funcionalitat a la intranet. Per tant, clicar a Activa per 
posar-lo en funcionament. 
A partir d'aquest moment, el mòdul està en funcionament. 
         
Configuració del mòdul  
 
Quan s’ha instal·lat i activat un nou mòdul normalment es crea una icona per 
administrar-lo. Depenent de quin tipus de mòdul sigui, la seva icona apareixerà en una 
de les categories d’administració ( Continguts, Intranet, Sistema, Utilitats ). Si no 
aparegués, es pot configurar el mòdul a través de la llista de mòduls amb l’acció 
Administració. Des d’aquí, l’administrador o administradora pot modificar tots els 
paràmetres configurables del mòdul.  
Les accions dutes a terme fins ara han servit per posar el mòdul en funcionament i afegir 
la icona corresponent en el tauler d'administració.  
El següent pas és crear un accés d’usuari mitjançant una opció d’un menú. 
Alguns mòduls, en activar-se, afegeixen blocs a la intranet. Aquests blocs obtenen 
informació del mòdul, la formaten i la mostren. 
Per exemple, per fer accessible un mòdul des del menú d’usuari, cal anar al bloc Menú 
usuari i editar-lo. Per fer això, cal anar al menú Administració, submenú Sistema i clicar 
a Blocs. A la taula de blocs, localitzar la fila corresponent al menú d’usuari, que té per 
títol Menú, i clicar a l’opció Edita.  
         
       

 
       Imatge 3 - Bloc del menú d’usuari  
         
Localitzar la taula de contingut.  
La línia inferior està en blanc per tal d’introduir una nova opció al menú. Si no es 
desitja que l’enllaç al mòdul sigui la darrera opció, sinó que estigui en una altra línia cal 
marcar la línia anterior a la que es vol afegir, marcar la casella Afegeix una fila al 
darrera i clicar al botó Actualitza situat sota la taula. Haurà aparegut un espai per afegir 
les dades corresponents al nou mòdul. Després d’afegir les dades clicar al botó 
Actualitza. La nova opció haurà aparegut en el bloc corresponent al menú.  
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S’ha de tenir en compte que també caldrà donar permisos d’usuari al nou mòdul, a 
través del menú Administració, submenú Sistema i clicant a Permisos.     
La configuració dels mòduls només pot ser realitzada per un usuari administrador. 
        
 9.5 Els blocs 
 
La finalitat dels blocs és mostrar informació provinent dels mòduls o del nucli del 
PostNuke. Un exemple d’això és el bloc Funcions, que mostra les funcions a les quals 
l’usuari o usuària que s’ha validat, gestiona i/o hi té accés. 
Els blocs s’han concebut com una manera de visualitzar la informació que compleix 
unes condicions determinades, a la vegada que se li dóna format i se li assigna una 
posició dins de la pàgina. 
Per accedir a la creació de blocs s’ha de fer com administradors, anar al menú 
horitzontal Administració, submenú Sistema i clicar a l’opció Blocs. 
 

        
              Imatge 1 – Accés a Blocs  
         
La taula de mòduls, per defecte, només mostra els mòduls actius. Si es clica a l’enllaç 
Mostra tots els blocs es podran veure també els blocs ocults. 
Els blocs actius i per tant en funcionament estaran en l’estat Actiu i els que l’estat 
Inactiu no estan funcionant en aquell moment. 
       

 
       Imatge 2 – Taula de Blocs actius i inactius  
         
La taula té vuit columnes. La primera, anomenada Ordre, marca la disposició del bloc 
dins d’una determinada columna, de manera que el que es troba més amunt dins de la 
taula, també ho fa a la intranet. 
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La columna Posició té tres valors possibles: dreta, esquerra i centre, que corresponen a 
les tres columnes que defineix el PostNuke de manera general. El nombre de columnes 
que es mostren a cada pàgina de la intranet ve condicionat per l’entorn visual. 
Habitualment, s’utilitzen tres columnes a la pàgina inicial i dues a la resta, prescindint 
de la dreta. 
La columna Títol conté el text que es mostra a la barra del títol del bloc corresponent. Si 
es modifica aquest text cal revisar els permisos, atès que moltes instàncies contenen el 
títol del bloc. En aquest cas, els usuaris perdrien l'accés al bloc. 
La columna Mòdul indica quin és el mòdul que genera el bloc. S’observa que en alguns 
casos apareix el valor Nucli, circumstància que indica que el bloc prové del nucli del 
PostNuke. Si el valor correspon al nom d’un mòdul, la presència d'aquest bloc està 
condicionada a la d'aquest mòdul. 
La columna següent, el Nom del bloc, té caràcter intern i apareix a títol informatiu. 
L'idioma és molt important perquè els blocs només es mostren si l'idioma de l’usuari o 
usuària es correspon amb el que apareix en aquesta columna. Això permet definir un 
mateix bloc dues vegades amb títols diferents, de manera que es mostra un o altre en 
funció de quin sigui l'idioma seleccionat. Per defecte es fa servir el valor Tots, que 
provoca que el bloc es mostri independentment de l'idioma. 
La columna Estat indica si el bloc es troba actiu i, per tant, disponible pels usuaris, o 
inactiu.  
Les Opcions són accions que es poden dur a terme sobre el bloc. N’hi ha quatre: 
activació, desactivació, edició i eliminació. 
Per crear un bloc es clica a l’enllaç Bloc nou ubicat sobre la taula dels blocs.  

        
       Imatge 3 - Accés a la creació d’un bloc nou  
         
Apareixerà el formulari de creació de blocs. 
 

 
Imatge 4 – Formulari de creació de bloc 
 
El camp Títol permet indicar el text que apareixerà com a títol del bloc. 
El menú desplegable anomenat Bloc serveix per seleccionar el tipus de bloc que es vol 
crear. 
La posició serveix per indicar dins quina de les tres columnes es mostrarà el bloc: 
esquerra, dreta o centre. 
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La opció Plegable serveix per dir si el bloc es pot minimitzar i plegar i es pot marcar 
amb la opció següent si es vol expandit o plegat per defecte. 
El menú desplegable Idioma serveix per escollir amb quin idioma es mostrarà el bloc. 
El valor per defecte és Tots, de manera que sempre es mostrarà. 
Per fer possible que tots els usuaris hi puguin accedir, cal definir un o diversos 
permisos. 
L’administració de blocs només pot ser realitzada per un usuari administrador. 
 
9.6 Usuaris 
 
La navegació per la intranet i l'accés a la informació que conté es pot dur a terme de 
manera anònima o bé mitjançant una identificació prèvia. 
El principal avantatge de la identificació és la capacitat d'escollir la informació 
presentada en funció del perfil de l'usuari o la usuària.  
D'aquesta manera, pot coexistir a la intranet informació adreçada al públic en general 
amb d'altra reservada als membres de la comunitat. 
Un altre avantatge és la seguretat. Els accessos anònims poden ser utilitzats per persones 
malintencionades per atacar el servidor que fa l'hostatge amb la intenció de saturar-lo i 
interrompre'n el servei. Un exemple d'atac seria una descàrrega reiterada, mitjançant una 
eina automàtica, d'un document públic de la intranet que ocupi pocs megabytes. 
El procés d'identificació d'una persona a la intranet s'anomena validació i consisteix en 
la comprovació de la correspondència entre un nom d'usuari (de caràcter públic) i una 
contrasenya (de caràcter privat) proporcionats per un o una internauta. 
Si el resultat de la validació és positiu, es considera, a tots els efectes, que la persona 
que està accedint a la informació és la propietària (i, per tant, responsable) del nom 
d'usuari i de la contrasenya proporcionats. 
De l'anterior es desprèn que els noms d'usuari, també coneguts com a àlies, i les 
contrasenyes són una qüestió molt sensible a la qual cal parar especial atenció. 
El PostNuke incorpora un mòdul per a la gestió dels membres de la intranet anomenat 
Users, amb el qual es poden crear usuaris nous i se'ls pot canviar la contrasenya. 
Malauradament, el seu funcionament és poc àgil i obliga a fer la gestió de les persones 
usuàries d‘una en una. 
Amb el mòdul usuaris, es milloren i s‘agilitzen notablement les tasques de gestió de les 
persones que han de tenir accés a la intranet i s'incorpora el suport per a subgrups. Així 
mateix, aquest mòdul permet importar les dades del professorat i de l‘alumnat del centre 
des d‘un full de càlcul, de manera que es poden fer actualitzacions d‘una forma ràpida i 
segura. 
El mòdul usuaris està com a substitut del mòdul Users, original del PostNuke, raó per la 
qual s'aconsella deixar aquest últim desactivat. No obstant això, aquest mòdul no es pot 
esborrar, ja que el mòdul usuaris fa ús de les seves taules a la base de dades, i aquestes 
són bàsiques per al funcionament de la intranet. 
         
L'accés d'usuari  
En funció dels permisos concedits, un usuari o usuària té un determinat nivell d'accés 
que li permet dur a terme més o menys accions. En la configuració per defecte, la 
intranet atorga un cert nombre de privilegis a tots aquells visitants que hagin introduït 
un nom d'usuari i una contrasenya vàlids. És el que s'anomena accés d'usuari. 
Aquest accés es porta a terme des del bloc Menú, mitjançant l'opció Usuaris/àries.  
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                            Imatge 1 - Accés des del menú d'usuari  
         
Apareixerà una taula que informa del grup i subgrup als quals es pertany, així com del 
nombre de membres de cada un d’ells.  
         
       

 
       Imatge 2 - Informació d'usuari del mòdul usuaris 
         
Fent clic en els grups que apareguin es veuran tots els membres. 
         
       

 
       Imatge 3 - Membres del grup registrats 
         
La icona que apareix a la dreta del nom d'usuari és un enllaç que permet l'enviament de 
missatges interns. Cal remarcar que no es tracta de missatges de correu electrònic, sinó 
d'un sistema propi de la intranet que envia notes que la persona usuària destinatària 
podrà veure en connectar-se. 
El mòdul usuaris ofereix la possibilitat de veure tots els grups i subgrups existents a la 
intranet fent clic a Mostra tots els grups, a la part superior dreta d’aquesta llista. 
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       Imatge 4 - Llistat de grups i subgrups  
         
Tots els noms de grups i subgrups són, a la vegada, un enllaç que permet veure el llistat 
de membres de cada un d'ells.  
               
L'accés d'administració 
Fent clic des del menú Administració, submenú Intranet i clicar a Usuaris. 
         

        
       Imatge 5 – Accés a l’administració d’usuaris  
         
Apareixerà una taula amb el llistat de tots els membres de la intranet ordenats 
alfabèticament pel nom d'usuari.  
En cas que la taula tingui més de 20 files, es pot utilitzar el paginador per veure les 20 
següents, o bé escollir un nombre de registres més gran (fins a 100).  
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       Imatge 6 - Llistat de membres de la intranet  
         
Des d'aquesta taula es pot accedir a la modificació d'algunes dades dels membres de la 
intranet. El botó Edita permet accedir al nom i als cognoms, mentre que el botó Edita 
les dades de connexió serveix per modificar el nom d'usuari i la contrasenya. 
Per editar cal marcar prèviament a la columna Opcions l’usuari que es vol i clicar al 
botó adient. 
         
        

           
       Imatge 7 - Modificació de les dades d’usuaris 
 

        
       Imatge 8 - Modificació de les dades de connexió 
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En el cas en què el camp Contrasenya està en blanc no s'elimina la contrasenya, sinó 
que es manté l'anterior, de manera que només es modifica l'àlies. Per tant, no és possible 
deixar un usuari o usuària amb la contrasenya en blanc, cosa recomanable per raons de 
seguretat. 
 
Creació i eliminació d’usuaris:  
El mòdul usuaris permet la creació d'usuaris de dues maneres: individualment o 
mitjançant una importació massiva. Per crear usuaris cal anar a l’enllaç Afegir un 
usuari\ària nou. 
      

 
       Imatge 9 - Creació d'un usuari/ària nou  
         
        
L’eliminació d’usuaris es du a terme d'una forma similar a l'edició: seleccionant 
l’usuari/ària i clicant a Esborra.   
Es pot esborrar diversos usuaris simultàniament seleccionant-los tots abans de clicar a 
Esborra. 
L'eliminació d'usuaris és una acció que no es pot desfer, per aquesta raó es demana 
confirmació. Abans de fer un esborrament massiu és recomanable fer una còpia de 
seguretat de la base de dades. 
         
La importació massiva  
Una de les característiques més potents del mòdul usuaris és la importació massiva a 
partir d'un fitxer XML o d'un fitxer CSV. 
L'XML és un llenguatge de marques a l'estil de l'HTML que s'utilitza com a sistema 
estàndard d'intercanvi de dades a nivell de pàgines web. 
El mòdul usuaris és capaç de processar documents XML.  
Perquè es pugui importar un fitxer XML, el fitxer ha de contenir cinc camps: # (número 
de seqüència), id, nom, cognom1 i cognom2. En el cas que el format no sigui 
exactament l'esperat, el fitxer no es podrà importar i si conté informació addicional, 
aquesta no es processarà. 
Una altra manera d'importació massiva, més pràctica, són els fitxers CSV, que contenen 
línies de text consistents en valors separats per comes.  
        #,"id","nom","cognom1","cognom2" 
        1,"39188764U","Joana","Maresme","Mataró" 
        2,"98759874Y","Maria","Osona","Vic" 
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        3,"26658762V","Tomàs","Bages","Manresa" 
        4,"32985628H","Adrià","Garrotxa","Olot" 
Els fitxers CSV es poden obtenir fent una exportació des dels fulls de càlcul més 
utilitzats, com són l' OpenOffice Calc i el Microsoft Excel. 
En el cas dels fitxers CSV, el mòdul usuaris suporta tres camps addicionals que tenen 
caràcter opcional: el nom d'usuari, la contrasenya i l'identificador del grup. Seguint amb 
l'exemple anterior, l'aspecte del fitxer és:  
        #,"id","nom","cognom1","cognom2","nom_u","contrasenya","grup" 
        1,"39188764U","Joana","Maresme","Mataró","jmaresm7","jcontrasenya","3" 
        2,"98759874Y","Maria","Osona","Vic","mosona22","mcontrasenya","" 
        3,"26658762V","Tomàs","Bages","Manresa","tbages12","","" 
        4,"32985628H","Adrià","Garrotxa","Olot","","","" 
Qualsevol dels camps nom_u, contrasenya i grup pot estar buit, mentre que la resta són 
obligatoris. La informació que manca s'afegeix durant el procés d'importació. 
Per importar cal anar a l’enllaç Importa dades des d’un fitxer. 
Clicar al botó Examinar..., anar al directori on es troba el fitxer CSV i clicar a Obre. 
         
 

        
       Imatge 10 - Primer pas de l'importació des d'un fitxer  
         
Clicar al botó Vés al pas 2.  
En cas que el fitxer no tingui el format correcte, en aquest moment, el mòdul avisarà. 
Una altra possible causa d'error és la falta de permís d'escriptura a la carpeta documents 
situada a l'arrel de la intranet. En aquest cas s’hauria de donar els permisos adients a la 
carpeta. 
Si l’anàlisi del fitxer té èxit, apareixerà el text Correcte al costat de cada tipus de dada 
que es pot importar, juntament amb el nombre de registres que s'han trobat.  
Clicar al botó Vés al pas 3.  
El següent pas és sincronitzar les dades provinents del fitxer amb les existents a la 
intranet. En unir els dos llistats de persones usuàries, es poden donar tres situacions: 
        - Les que són a la intranet i al fitxer.  
        - Les que no són a la intranet i són al fitxer.  
        - Les que són a la intranet i no són al fitxer.  
Apareixen els tres casos anteriors. Per cada un d'ells cal indicar què fer amb els usuaris 
implicats. Això es fa mitjançant pantalles on s'especifiquen les accions a dur a terme i 
que retornen a la anterior.  
Cada un dels casos s'acompanya amb dos enllaços: un que permet indicar que no es faci 
cap acció sobre els usuaris o usuàries en aquella situació, i un altre que desfà els canvis 
indicats fins aquell moment. 
El primer cas no té cap registre. La causa és que aquesta situació només es dóna quan 
s'importen usuaris o usuàries que ja existeixen, fruit d'una importació massiva anterior. 
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Atès que no hi ha cap registre en aquesta situació, en clicar l'enllaç Gestiona els 
usuaris/àries que són a les dues taules, però que tenen diferències en les dades, no 
succeeix res.  
Per cada membre que presenti dades en conflicte, apareix una taula amb les dades del 
fitxer i les de la intranet. En el menú desplegable s'escull les que es conservaran. En 
clicar al botó Continua >>, es retorna a la pantalla del tercer pas.  
Clicar a l’enllaç Gestiona els usuaris/àries que són a la taula  d'importació i no la de la 
intranet. 
La quarta columna de la taula, titulada Opció, permet escollir entre crear un usuari/ària 
nou, associar-lo a un d'existent a la intranet (substituir-lo) i no fer res (descartar-lo). 
En cas que l'opció triada sigui Crea l'usuari/ària, la columna següent permet indicar el 
nom d'usuari, el grup i la contrasenya d'aquest usuari/ària, mentre que la darrera 
columna no té cap efecte. 
Si l'opció triada és Associa a l'usuari/ària, la situació és inversa: la columna següent no 
té cap efecte i la darrera permet seleccionar en el desplegable el membre al qual 
substituirà l'usuari/ària provinent del fitxer. 
L'opció No facis cap acció serveix per descartar l'usuari/ària.  
Si hi ha més de 20 usuaris per processar, apareixen agrupat en taules de 20 files i es 
mostra un enllaç per continuar cap a la següent. 
És molt important configurar adequadament tots els usuaris de la taula. Si no es desitja 
processar-ne cap, a la pantalla anterior es pot clicar l'enllaç No facis cap acció perquè 
tots siguin ignorats. 
Clicar a Continua >>.  
L’opció Repassa i executa les ordres donades va acumulant tots els registres processats.  
Clicar al tercer cas: Gestiona els usuaris/àries que són a la taula de la intranet i no a la 
d'importació.  
En aquesta pantalla es pot seleccionar un grup d'usuaris i esborrar-los clicant a Esborra 
l'usuari/ària de la intranet.  
Si el que es vol és conservar-los sense canvis, marcar la casella Opció de cada un d'ells i 
clicar a No facis cap acció. 
Es tornarà a la pàgina de resum.  
Quan no queda cap registre pendent de gestionar i que tots es troben acumulats a l'enllaç 
Repassa s’ha d’executar les ordres donades.  
Clicar a Repassa i executa les ordres donades. 
La taula de resum mostra el llistat d'accions que es duran a terme. La tercera columna 
dóna l'opció de descartar-les a un usuari/ària determinat. 
Clicar a Continua >>. 
Les accions s’han realitzat. Si s’hagués descartat algun usuari/ària, apareixeria com a 
pendent d'assignar una acció i no es veuria el botó d'accés al pas 4.  
En aquest cas, caldria repetir algun dels passos anteriors per indicar una acció i, 
posteriorment, executar-la. 
Clicar a Vés al pas 4.  
El mòdul mostra una taula amb les dades, únicament, dels usuaris nous. 
Clicar a l’enllaç Si voleu crear un fitxer txt amb les dades, feu clic a l'enllaç. Això 
genera un fitxer. 
Aquest format no és l'adequat per a l'exportació de dades. El seu objectiu és la impressió 
i la possible distribució de les dades d’accés als usuaris. 
Clicar a Acaba el procés. Es tornarà a la taula d'usuaris. 
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Exportació d'usuaris  
El mòdul usuaris ofereix la possibilitat de fer una exportació de tots els usuaris de la 
intranet en format CSV, llegible tant per fulls de càlcul com per eines d'importació 
d'usuaris d'altres sistemes. 
Per fer-ho cal anar a la pantalla principal d'administració d'usuaris, localitzar l’enllaç 
anomenat Exporta a un fitxer CSV i clicar.  
Apareixerà una finestra demanant la ubicació on desar el fitxer i cal indicar-li. 
L’administració d’usuaris només pot ser realitzada per un usuari administrador.  
 
9.7 Grups 
 
Un grup és una entitat que aglutina a un conjunt d'usuaris amb la finalitat de compartir 
permisos. Això provoca que els membres d'un grup tinguin el mateix nivell d'accés a 
tots els elements de la intranet. 
L'objectiu de la creació de grups és facilitar les tasques d'administració, de manera que 
la gestió dels permisos no es faci de manera individual per a cada usuari o usuària, sinó 
conjuntament per a tots els membres del grup. 
Un segon avantatge de la utilització de grups és la facilitat que comporta per atorgar o 
revocar nivells d'accés a un determinat membre, atès que aquest podrà accedir a 
qualsevol lloc on ho pugui fer algun dels grups als quals eventualment pertanyi. 
El PostNuke incorpora un mòdul de gestió de grups anomenat Groups. Aquest mòdul 
presenta algunes mancances pràctiques importants, raó per la qual es recomana utilitzar 
el mòdul detic_grups. 
En aquest cas, és aconsellable deixar desactivat el mòdul Groups, no es pot esborrar 
perquè detic_usuaris usa les seves taules i els permisos del PostNuke actuen sobre 
aquestes.  
El mòdul detic_grups aporta la capacitat de treball amb subgrups. Cal remarcar que els 
subgrups tenen una funcionalitat limitada, no sent possible, per exemple, l'aplicació de 
permisos sobre els subgrups.  
L'accés al mòdul de grups sempre és d'administració. L'accés d'usuari està inclòs dins 
del mòdul d’usuaris i només permet la visualització dels membres del grup al qual 
pertany. 
         
Gestió del grups  
Menú Administració, submenú Intranet i clicar a Grups. 
         

        
       Imatge 1 - Accés al mòdul detic_grups  
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Es veurà una taula amb el llistat dels grups i subgrups.  
         
       

 
       Imatge 2 - Llistat de grups i subgrups  
         
A sobre de la taula es disposa d’un menú destinat a la gestió general dels grups, mentre 
que a cada fila de la taula, que correspon a un grup, apareixen enllaços destinats a la 
gestió específica d'aquest grup. 
Immediatament a sota d'aquesta taula n'apareix una altra que conté una relació dels 
subgrups que no pertanyen a cap grup.  
         
       

 
       Imatge 3 - Llistat dels subgrups que no pertanyen a cap grup  
         
Cal tenir present que els permisos del PostNuke s'apliquen sobre els grups i no sobre els 
subgrups, de manera que és recomanable que aquesta taula estigui buida.  
Per crear un nou grup clicar a l’enllaç Afegeix un nou grup. 
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       Imatge 4 - Formulari de creació d'un grup nou  
                 
Cal observar que la columna Opcions, en la taula de grups, conté tres enllaços:  
        - Edita permet modificar les dades que acabeu d'introduir.  
        - Esborra serveix per eliminar el grup.  
        - Subgrups accedeix a la taula de gestió de subgrups.  
L'esborrament d'un grup no té cap efecte sobre els seus membres, és a dir, si un grup és 
eliminat, els usuaris que en formen part segueixen existint. L'únic efecte possible 
d'aquesta acció és una eventual reducció del nivell d'accés d'alguns membres a tots o a 
alguns dels elements de la intranet, que se solucionaria assignant als usuaris afectats un 
o diversos grups . 
En crear-se, els grups estan buits i cal afegir-hi els usuaris. Cal clicar a l’opció Gestiona 
els membres dels grups del menú horitzontal. 
         
       

 
       Imatge 5 - Pàgina d'administració dels membres dels grups  
         
 
Afegir / Moure usuaris a Grups        
 
En el menú desplegable de l'esquerra es selecciona el grup del qual es vol agafar els 
usuaris i es clica al botó Canvia. 
Cal observar que a sota del menú desplegable apareixen els noms dels membres del 
grup seleccionat. Després cal seleccionar el grup creat en el menú desplegable de la 
dreta. Seleccionar els usuaris del grup clicant a les caselles de verificació corresponents 
i fer clic al botó Afegeix al grup >> si es vol que els usuaris estiguin també al grup de la 
dreta o Mou al grup >> si es vol que els usuaris seleccionats només estiguin al grup de 
la dreta. 
Les accions d'addició i de desplaçament són bidireccionals gràcies als dos botons 
existents per a cada sentit. 
El botó Treu dels grups permet eliminar la pertinença dels membres seleccionats a 
qualsevol dels dos grups, mentre que el botó De quins grups és? informa dels grups i 
subgrups als quals pertany cada usuari o usuària que estigui seleccionat. 
         
Gestió dels subgrups  
Els subgrups són una entitat introduïda pel mòdul de grups amb l’objectiu de diferenciar 
nivells d'accés entre els membres d'un mateix grup.  
Únicament els mòduls grups i usuaris poden treballar amb subgrups. Per donar i/o     
revocar drets d'accés a subgrups cal fer-ho des de la interfície d'administració de cada 
mòdul. El mòdul de permisos del PostNuke no permet el treball amb subgrups.  
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Per crear subgrups cal veure tots els grups prèviament, clicant a l’enllaç Mostra els 
grups, clicar a l’opció Subgrups del grup corresponent i clicar a Afegeix un nou subgrup 
per crear-ne un. 
         
       

 
       Imatge 6 - Formulari de creació d'un subgrup nou  
         
S’ha d’introduir un nom i una descripció breu i clicar a Crea el subgrup.  

             
       Imatge 7 - Taula de subgrups 
         
La columna Opcions dels subgrups conté dos enllaços: 
        - Edita permet modificar el nom i la descripció del subgrup.  
        - Esborra serveix per eliminar un subgrup.  
Per afegir membres als subgrups clicar a Gestiona els membres dels subgrups, situat 
damunt la taula.  
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       Imatge 8 - Administració dels membres dels subgrups  
         
Per afegir membres cal marcar la casella de verificació d’un usuari o usuària, 
seleccionar el subgrup de la llista de la dreta, clicar al botó Canvia i clicar a Afegeix 
membre al subgrup >>.  
 
Cal observar que un usuari o usuària pot pertànyer a molts grups i subgrups. En el 
rerefons d'això es troba l'assignació de permisos, de manera que cada usuari o usuària 
podrà accedir en aquells llocs on algun membre d'aquests grups tingui accés. 
Recordar que els permisos del PostNuke només actuen sobre els grups. El tractament 
diferenciat per subgrups només és possible en els mòduls grups i usuaris. 
La gestió de grups i subgrups només pot ser realitzada per un usuari administrador. 
 
9.8 Menús de navegació 
 
A la pantalla inicial de la intranet es pot veure el menú horitzontal navegable als 
diferents apartats d’informació general, com si fos una web normal i corrent. I quan 
s’accedeix a la intranet amb qualsevol dels usuaris vàlids es troba a la part dreta i també 
a la part superior els menús d’usuari i accés a les diferents seccions de la intranet. 
 

 
Imatge 1 – Menú inicial de la intranet 
 

 
Imatge 2 – Menú horitzontal de l’usuari administrador 
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                            Imatge 3 – Menú vertical de l’usuari administrador 
 
Aquests menús són configurable si es vol integrar més opcions i botons dels que hi ha 
inicialment, accedint a la intranet com administrador. 
Una vegada com administrador s’accedeix a través de l’enllaç Administració, clicant a 
Intranet i clicant a la icona Menú. 

                                                                  
                               Imatge 4 – Icona d’accés a l’administració de menús 
 
Una vegada dins es veu una llista d’entrades ( enllaços/botons ) ja creades dels diferents 
menús de la intranet així com opcions per afegir entrades noves i opcions amb les 
diferents entrades creades. 
 

 
Imatge 5 – Administració dels menús 
 
Per cada entrada ja creada es tenen les opcions d’editar, esborrar, copiar, crear 
submenús i definir quins usuaris de la intranet tindran accés: 

- Edita: permet editar el nom de l’entrada, la URL on està l’enllaç a aquesta 
secció, una petita descripció del que conté l’enllaç, lloc on s’obrirà la pàgina al 
clicar, dimensions del botó i la icona del mateix. 

 
Imatge 6 – Edició d’un menú 
 
- Esborra: permet esborrar l’entrada i per tant no serà accessible als usuaris 

afectats. 
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- Copia: permet copiar la configuració de l’entrada per després crear-ne una de 
nova amb característiques iguals o molt semblants. 

- Submenú: permet crear submenús dins de l’entrada. Al clicar apareix un 
formulari de creació: 

 

 
Imatge 7 – Formulari de creació de submenú 
 
S’haurà d’omplir els diferents camps amb el nom que tindrà l’enllaç, l’URL de 
l’enllaç, descripció, grup que hi tindrà accés a aquesta entrada ( posteriorment es 
podrà afegir més d’un ), subgrup del grup escollit, lloc on s’obrirà la nova pàgina de 
l’enllaç ( sobre el portal o dins del contenidor de webs ), imatge de fons o icona, 
dimensions del botó i estat ( Actiu si es vol que sigui accessible i No actiu si no es 
vol ). Després d’omplir les opcions cal clicar al botó Crea el submenú. Al tornar a la 
llista d’entrades creades es podrà veure el nou submenú creat. 
 

 
Imatge 8 – Entrada Menjador amb el submenú Menú del mes 
 
- A través de les fletxes  es podrà canviar les posicions de les entrades si es 

vol que primer es vegin unes abans que les altres. Així per exemple dins de 
l’entrada Administració i del submenú Sistema es troben les entrades Mòduls, 
Blocs i Permisos, els quals es poden canviar d’ordre i posteriorment apareixerien 
diferent posicionats utilitzant les fletxes de posició. 
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                        Imatge 9 – Posicionament de les entrades 
 
- A través dels botons de Nivell  es pot fer que un submenú passi a ser un 

nivell superior o inferior, és a dir, que un submenú passi a ser un menú més o 
que un menú passi a ser un submenú d’un altre. Així per exemple de la imatge 
anterior si es clica a pujar de nivell l’entrada Mòduls aquest passaria a ser una 
entrada i submenú de l’entrada Administració i deixaria de ser un submenú de 
l’entrada Sistema. 

- Amb l’enllaç Afegeix un grup/subgrup es podrà afegir un grup el qual també 
tindrà accés a aquest enllaç i per tant li apareixerà a l’usuari que es triï. 

 
No només es pot crear, editar i eliminar entrades sinó també canviar l’aspecte general 
dels menús com dimensions, colors i posicionament a través de l’enllaç superior 
Configura el mòdul. Al clicar apareixerà la finestra de configuració general del mòdul. 
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Imatge 10 – Configuració del mòdul Menú 
 
Es podrà configurar els colors dels botons, del text, les dimensions, posicionament del 
menú, el tipus de font i la seva posició, fer que un menú horitzontal passi a ser vertical i 
viceversa,... Una vegada triat i configurat les opcions es clica al botó Envia les dades 
per guardar els canvis. 
 
D’aquesta manera es pot canviar l’aspecte dels menús de la intranet i fent accessible a 
les diferents seccions pels diferents tipus d’usuaris. Així per exemple es pot tenir 
controlat que un usuari normal no pugui accedir als diferents menús d’un administrador. 
Tot això només pot ser realitzat per un administrador. 
 
9.9 El mòdul Agendes 
 
Totes les persones registrades a la intranet disposen d’una agenda personal. També, si 
tenen els permisos adequats, poden accedir a agendes compartides. L’agenda personal 
inclou una agenda de tasques. El mòdul d'agendes permet definir tantes agendes 
compartides com es cregui convenient, i assignar, a les persones usuàries, 
l'administració d'aquestes agendes. Tota persona usuària de la intranet disposa de la seva 
agenda personal i, òbviament, n'és la responsable. Al mateix temps, pot ser responsable 
o administradora d'agendes compartides a les quals poden accedir altres persones de la 
intranet. 
Si una persona és administradora d'una agenda compartida pot, entre altres coses, posar, 
editar i esborrar anotacions. Les persones amb accés a les agendes compartides, si no en 
són administradores o responsables, només poden veure'n les notes i enviar-se-les a 
l'agenda personal. 
Per accedir a les agendes, cal fer clic a l’opció Agendes. L’accés al mòdul es fa des d’un 
enllaç contingut en un bloc anomenat Menú. També, es pot accedir a les agendes fent 
clic en el nom del mes en el bloc Calendari.  
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        Imatge 1 - Accés  des del bloc Menú           Imatge 2 - Accés des del bloc Calendari 
       
Quan s’accedeix a les agendes, inicialment s’obre la personal de qui està connectat o 
connectada. Posteriorment, aquesta persona podrà navegar per les agendes compartides 
a les quals té accés. Dins les agendes, es troben dues zones ben diferenciades: 
      • La zona d’opcions i navegació, des d’on es pot canviar d’agenda i  
      moure’s pel calendari. Des d’aquesta zona també es té accés a les opcions  
      de l’agenda: enviar anotacions, canviar de mode de visualització, exportar  
      les anotacions a format CVS, etc.  
      • La zona d’anotacions i gestió, des d’on es poden visualitzar les  
      entrades que té l’agenda, així com editar, esborrar, ocultar... Les  
      accions que es poden portar a terme sobre les anotacions varien segons si s’està  
      a l’agenda personal o a una agenda compartida. En aquest segon cas, també  
      es troben diferents accions possibles segons si és el responsable o no. 
La zona d'opcions i navegació de l’agenda es mostra a la part superior de la finestra. 
L’aspecte que té és similar al de la imatge. Sobre la imatge, s’han marcat les diferents 
parts que componen aquesta zona. 
        

 
        
       Imatge 3 - Zona d'opcions i navegació 
         
       1. Les entrades noves a les agendes s’han de fer per mitjà d’aquests  
        enllaços. L’entrada de tasques només és possible a l’agenda personal.  
        L’enllaç per fer l'entrada d’anotacions noves només és visible a  
        l’agenda personal i a les agendes compartides de les quals s’és  
        responsable. 
        2. Permet modificar el mode de visualització de l’agenda, que pot ser en  
        forma de calendari o en forma de llista. 
        3. Permet exportar les anotacions de l’agenda personal al format CVS. Obté  
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        un fitxer per mitjà del qual serà possible, per exemple, transferir les  
        anotacions a una agenda personal tipus PALM. 
        4. Mostra el nombre d'anotacions que té una agenda i la quota d'agenda  
        ocupada. La quota de la qual disposa un usuari o usuària es pot modificar 
        des del panell d'administració del mòdul. 
        5. Mostra el nom del mes i de l’any que s’està visualitzant. Amb les icones  
        de navegació, és possible moure’s pels mesos de l’any. 
        6. Mostra el calendari amb els dies del mes. La data actual es pot  
        reconèixer perquè la casella on apareix té el fons de color diferent a  
        la resta de dies. Un asterisc al costat del número d’un dia significa  
        que el dia en qüestió té anotacions. En fer clic sobre un dia qualsevol  
        del calendari, s’obre l’agenda per aquell dia. 
        7. Indica en quina agenda es troba i permet canviar d’agenda. La finestra  
        només nostra les agendes a les quals l’usuari o usuària té accés. 
        8. Permet canviar el mes i l’any de visualització de l’agenda. 
        9. Porta l’agenda directament al dia actual. 
Si l'agenda a la qual accedeix la persona usuària és compartida, pot no veure-hi algunes 
de les opcions que s'han descrit, tot dependrà de si és la responsable de l'agenda o no 
l'és. 
A la zona d'anotacions i gestió les anotacions que hi ha a l’agenda, es poden visualitzar 
en dos formats diferents. Les visualitzacions possibles són en forma de llista o en forma 
de calendari. 
         
       

 
       Imatge 6 - Visualització en forma de llista 
         
      

  
       Imatge 7 - Visualització en forma de calendari 
     
Les anotacions disposen d’un conjunt d’opcions que es reconeixen per icones de gestió. 
Les opcions de gestió de les anotacions varien segons si la persona que està consultant 
l’agenda és a l’agenda personal o en una agenda compartida. A continuació, hi ha una 
taula amb les icones de gestió de les anotacions amb l’explicació de la seva funció i en 
quins casos està disponible. 
             
         Més informació (Personal i compartida): En posar-se a sobre amb el  
            ratolí, es mostra una etiqueta amb més informació sobre l’anotació  
            que no està escrita dins del calendari. Aquesta icona només apareix  
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            si la visualització de l’agenda és en forma de calendari i, a més,  
            l’anotació té informació addicional. 
        Fitxer adjunt (Personal i compartida):Significa que la nota té un  
            fitxer adjunt que pot ser obert o descarregat a l'ordinador.  
        Editar (Personal i compartida si se n’és el responsable): Permet editar  
            una anotació de l’agenda. 
        Esborrar (Personal i compartida si se n’és el responsable): Permet  
            esborrar una anotació de l’agenda. Abans de fer-se efectiva  
            l’eliminació de l’anotació, es demana confirmació. 
        Marcar com a completada (Personal): Permet marcar una anotació com a  
            completada. En aquest cas, el text de l’anotació es presenta en un  
            fons de color gris. Això permet portar un millor seguiment de les  
            anotacions de l’agenda que hi ha pendents. 
        Marcar com a no completada (Personal): Permet eliminar la característica  
            d’anotació completada, amb la qual cosa, recupera el seu color de  
            fons original. 
       Enviar una còpia a l’agenda personal (Compartida): Permet enviar una  
            còpia d’una anotació d'una agenda compartida a una altra agenda  
            compartida o bé a l’agenda personal. 
        Amagar l’anotació (Compartida si se n’és el responsable): Fa invisible  
            l’anotació als usuaris que tenen accés a l’agenda i no en són  
            responsables. Els responsables de l’agenda continuen visualitzant  
            l’anotació, però amb el text en un fons de color gris. 
        Mostrar l’anotació (Compartida si se n’és el responsable): Torna a fer  
            visible una anotació que ha estat amagada. L’anotació recupera el  
            color de fons original. 
        Protegir l’anotació de l’esborrat automàtic (Personal i compartida): En  
            el cas que s'hagi activat l'opció d'esborrat automàtic de les notes  
            de les agendes (opció recomanada), fent clic en aquesta icona  
            protegireu la nota de l'esborrat automàtic.  
        Eliminar la protecció a l'esborrat automàtic de la nota (Personal i  
            Compartida): Si la nota està protegida de l'esborrat automàtic,  
            n'elimina la protecció.  
 
Els usuaris no registrats no poden crear notes a cap agenda. No obstant això, sí que 
poden veure les notes d'una agenda a la qual hi tenen accés. 
Aquesta agenda pot ser útil per enviar-hi notes d'actes públics que es portaran a terme 
en el centre. Les úniques persones que poden editar aquestes agendes i crear-hi notes 
són les que tenen drets d'administració de les agendes. En aquest cas, a la zona 
d'opcions i navegació de l'agenda, a la llista d’agendes a les quals es té accés, apareix un 
enllaç que permet accedir a l'agenda d'usuaris no registrats. 
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                             Imatge 8 - Accés a l'agenda dels usuaris no registrats  
         
             
Inserció d'anotacions noves a l'agenda personal 
Es pot fer des de l'enllaç Insereix una anotació nova a l'agenda. En el formulari de 
creació d’anotacions cal especificar les dades següents: 
        - La data i l'hora de l'anotació.  
        - El text de l'anotació.  
        - Informació addicional sobre l'anotació.  
        - La freqüència de repetició de l'anotació, si és que aquesta s'ha de  
        repetir.  
A les agendes compartides el formulari d'entrada de notes noves canvia una mica en 
relació amb el formulari d'entrada de notes a l'agenda personal. En aquest cas hi ha el 
camp Mostra inicialment oculta. Si es marca aquest camp no s'enviarà còpia de la nota 
entrada a l'agenda als usuaris que hi estan subscrits. En aquest cas, l'enviament de la 
còpia de la nota es farà quan aquesta passi d'estar oculta a estar visible. Aquesta opció 
pot ser especialment útil si cal entrar moltes notes a una agenda i, abans de fer els 
enviaments definitius de les notes entrades als usuaris subscrits, es volen repassar. 
També, si s'ha d'entrar una nota en la qual hi hagi alguna dada pendent de confirmació i, 
de moment, no es vol enviar còpia de la nota. 
S’ha d’observar que, a diferencia del que passa a les agendes personals, a les agendes 
compartides no s'hi poden crear notes amb repetició. 
         
        

        
Imatge 9 - Formulari d'entrada de notes a una agenda 
         
Agenda per als usuaris no registrats (administració) 
Entrant a la intranet com a administradors es poden crear, editar i esborrar notes a 
l'agenda d'aquelles persones no registrades. 
Les no registrades poden visualitzar les anotacions que s’ha entrat. 
         
Creació d'una agenda nova (administració)  
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La intranet pot tenir tantes agendes com es cregui necessàries. Les agendes cal definir-
les des del mòdul d'administració. Una vegada definides les agendes, podran ser 
utilitzades per les persones usuàries de la intranet. 
Es pot accedir a l'administració de les agendes fent clic a la icona Agendes. 
         

                                                 
       Imatge 10 - Icona d'accés a l'administració de les agendes  
         
Després de fer clic sobre aquesta icona, s’obre una taula amb la informació de les 
agendes definides, des de la qual es poden fer les accions d’editar i esborrar agendes, i 
un menú d’administració amb tres opcions:  
        - Afegeix una agenda nova.  
        - Mostra les agendes creades.  
        - Configura el mòdul.  
 
         
       

 
       Imatge 11 - Taula amb informació de les agendes disponibles 
         
Fent clic a l’enllaç del menú d’administració Afegeix una agenda nova es defineixen les 
dades d'una agenda nova a partir del formulari que s’obrirà. 
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       Imatge 12 - Formulari de creació d'una agenda nova 
         
S’ha d’omplir els diferents camps del formulari.  
        - Nom de l'agenda: nom amb el qual es reconeix l'agenda.  
        - Descripció: breu descripció sobre l'agenda. Aquesta descripció només és  
        accessible des de l'administració del mòdul.  
        - Grup que té accés a l'agenda: grup de persones usuàries que té accés a  
        l'agenda.  
        - Subgrup que té accés a l'agenda: subgrup de persones usuàries que té  
        accés a l'agenda.  
        - Camp principal 1 i 2: corresponen als camps principals de l'anotació a  
        l'agenda, el text de l'anotació i la informació addicional.  
        - Camps secundaris 1, 2, 3 i 4: són fins a quatre camps que poden contenir  
        altres informacions relatives a l'agenda.  
        - Descriptiu: etiqueta que presentarà el formulari d'inserció d'una  
        anotació nova.  
        - Tipus: el tipus de camp. Els tipus de camp poden ser:  
           Text - Quadre de text en una única línia.  
           Àrea de text - Quadre de text amb múltiples línies.  
           Ha fet l’anotació - Mostra el nom i els cognoms de la persona que ha  
           fet l’anotació a l'agenda.  
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           Ha fet l'anotació en data - Com l'anterior i, a més, mostra la data en  
           què s'ha fet l'anotació.  
           Selecció - Permet triar un element d'una llista.  
        - Opcions: només s'ha d'omplir si el camp ha estat definit de tipus  
        selecció. Les diferents opcions se separaran amb un guió.  
        - L'agenda admet fitxers adjunts: si es marca aquesta opció serà possible  
        adjuntar fitxers a les notes enviades a l'agenda.  
        - Anotacions protegides per defecte: si es marca aquesta opció la casella  
        - Protegeix l'esborrat automàtic de la nota queda activada per defecte.  
        - Responsable 1, 2 i 3: persones o grups de persones que podran  
        administrar l'agenda.  
        - Activa / No activa: cal marcar aquesta opció per tal que l'agenda  
        estigui disponible a les persones usuàries.  
Una vegada completat el formulari, es clica al botó Crea l’agenda. 
         
Configuració del mòdul d'agendes (administració) 
Des de la configuració del mòdul d'agendes es poden configurar els colors del calendari, 
definir alguns paràmetres de funcionament del mòdul i programar el calendari escolar. 
Per fer aquestes accions es fa clic a l'enllaç Configura el mòdul. S'obrirà un formulari 
amb els paràmetres de configuració del mòdul. Entre els paràmetres de funcionament 
del mòdul es tenen: 
        - Vista per defecte de les agendes en format de taula: si es marca aquesta  
        opció, la visualització per defecte de les agendes serà en forma de  
        llista o taula. Altrament, serà en forma de calendari.  
        - Nombre màxim d'anotacions acumulables pels usuaris: permet establir una  
        quota màxima d'anotacions a les agendes personals i compartides. Quan se  
        supera aquesta quota el sistema informa d'aquest fet i suggereix que  
        s'esborrin les anotacions antigues.  
        - Les agendes personals admeten fitxers adjunts: si se selecciona aquesta  
        opció els usuaris podran adjuntar fitxers a les notes de l'agenda  
        personal.  
        - Extensions admeses per als fitxers adjunts: permet definir el tipus de  
        fitxers que admetran les notes de les agendes. Les diferents extensions  
        admeses s'han de separar pel símbol d'una barra vertical "|".  
        - Mida màxima dels fitxers adjunts: amb aquest paràmetre es pot definir  
        quina serà la mida màxima en bits que poden tenir els fitxers que  
        s'adjuntaran a les agendes.  
        - Les anotacions s'esborren automàticament passats X dies de la data:  
        permet definir el temps durant el qual les anotacions no protegides a  
        l'esborrat automàtic romandran actives. Si aquest valor es posa a zero  
        les anotacions de les agendes no s'esborren mai (aquesta és una opció no  
        recomanada, ja que la taula de les anotacions de l'agenda a la base de  
        dades pot créixer en accés i alentir la navegació per la intranet).  
Els colors del calendari són configurables i permeten ser ajustats a les preferències.  
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       Imatge 13 - Configuració dels colors de l'agenda 
         
Des de la finestra de configuració es pot definir, editar i esborrar dies festius, períodes 
del calendari escolar, informacions del calendari, agregar icones informatives... 
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       Imatge 14 - Definició de paràmetres del calendari escolar  
           
Les agendes poden tenir moltes utilitats i poden esdevenir una eina interessant per 
programar el curs. També poden ser útils per a l'organització de l'alumnat del centre. En 
algunes ocasions, les agendes poden ajudar a l'alumnat que per alguna causa no ha 
pogut assistir a classe durant un període, que pugui seguir les activitats que s'estan      
desenvolupant a l'aula. Les agendes d'aula poden ser útils per al professorat a l'hora de 
fixar dates d'exàmens. 
La configuració d’agendes només pot ser realitzada per un administrador, però cada 
usuari pot administrar-se la seva agenda. 
 
9.10 El mòdul Documents 
 
En els centres docents es generen diferents tipus de documents que poden ser d'interès 
per a molts membres de la comunitat educativa que integra el centre i que, a més, convé 
compartir. El mòdul UpDownload permet fer precisament això, pujar documents, fitxers 
i programes al servidor per tal de compartir-los amb la resta d'usuaris de la intranet. 
Es pot accedir als documents des de l'enllaç anomenat Documents que està situat en el 
bloc Menú. 
         

                             
       Imatge 1 - Accés als documents compartits  
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En fer clic sobre l'enllaç es presenten les categories i subcategories de documents i 
arxius a les quals l'usuari la usuària té accés. 
        
       

 
       Imatge 2 - Categories i subcategories de documents compartits 
         
Per accedir als documents compartits de les diferents categories i subcategories, s'ha de 
fer clic sobre el nom de la categoria o subcategoria. Dins de cada categoria i 
subcategoria es presenta informació sobre els documents compartits que contenen. 
         
      

  
       Imatge 3 - Contingut de la subcategoria P3 dins de la categoria Alumnat  
         
L’acció de fer clic a sobre del títol dels documents permet descarregar-los a l'ordinador 
local o bé obrir-los directament.  
L'enllaç anomenat Detalls dóna accés a d'altres informacions de l'arxiu que no apareixen 
en el quadre resum. Informacions com per exemple: l'autor del fitxer, la versió i la mida 
en bits. 
Depenent dels permisos dels membres usuaris de la intranet, aquests tindran certs 
privilegis i certes restriccions en el mòdul de documents compartits. Per exemple, 
podran:  
        - Descarregar-se documents i arxius de diferents categories i  
        subcategories.  
        - Pujar al servidor i compartir documents i arxius de diverses categories  
        i subcategories.  
        - Validar els documents i arxius que hagin pujat altres usuaris.  
 
Creació de categories i subcategories de documents compartits (Administració)  

                        
       Imatge 4 – enllaç per creació de categories, subcategories i descàrregues noves 
Clicant a afegeix una descàrrega s’accedeix.  
Els documents han de ser validats per un administrador. 



La intranet en les escoles                                                                                            

                                                                                                                              Pàg. 80 

         

        
       Imatge 5 - Formulari per creació de categories i subcategories. 
 
Quan es vol afegir una descàrrega hi ha la possibilitat de crear categories noves i amb la 
categoria creada crear una subcategoria. Si no es vol crear cap categoria ni subcategoria 
es deixa en blanc i es continua al formulari d’afegir una descàrrega. 
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Es pot observar en el formulari que hi ha la possibilitat de pujar un document des del 
propi ordinador o, simplement, enllaçar un document que estigui a Internet posant-ne 
directament la URL.  
Els camps Nom del programa i Descripció són obligatoris.  
         
Modificació de la informació dels documents 
Els usuaris que tenen accés a l'addició de documents, poden modificar les dades 
informatives referents a aquests documents. Per fer-ho, cal fer clic a l'enllaç anomenat 
Detalls. 
              
      

 
       Imatge 6 - Accés a l'edició de documents 
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S'obrirà una finestra que us possibilitarà fer algunes accions, com:  
        - Veure els comentaris sobre el document  
        - Veure la ressenya de l'editor  
        - Modificar la informació del document  
        - Informar d'un enllaç trencat  

 
       Imatge 7 - Opcions amb els documents 
         
Els canvis no es visualitzen a l'instant i és necessària la validació per part d'un     
administrador. 
         
Esborrat de documents (Administració) 
Esborrar documents implica eliminar els enllaços de la base de dades i els documents 
del servidor.  
S’accedeix des del menú horitzontal Administració, clicant a Continguts i a la icona 
UpDownload. Després es llista totes les descàrregues. 
              
       

 
       Imatge 8 - Llistat de documents actius amb les icones d'eliminació i  
      edició 
         
Configuració del mòdul de documents compartits (Administració) 
S’accedeix des del menú horitzontal Administració, clicant a Continguts i a la icona  
UpDownload. Després clicar a l’enllaç Configuració de les descàrregues. 

 
                   Imatge 9 - Accés a la configuració del mòdul UpDownload 
       
Cal observar que hi ha diferents paràmetres configurables, els quals es poden modificar 
adaptant-los a les nostres preferències. 
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     Imatge 10 – Opcions configurables 
 
Cal remarcar que l’usuari administrador pot veure tots els documents penjats per 
descarregar ja sigui per professors com alumnes. Els professors poden veure els seus i 
els dels alumnes i els alumnes només poden veure els seus mateixos.   
El mòdul de documents compartits és ideal per posar a l'abast documents als membres 
del centre i distribuir programari. Aquest mòdul li permet al professorat tenir sempre a 
mà els documents de treball més importants.  
També possibilita, per exemple, l'enviament d'exercicis o treballs a l'alumnat. 
La configuració del mòdul només pot ser realitzada per un administrador, però un 
professor i un usuari de l’ampa també pot afegir documents per la seva descàrrega. 
 
9.11 El mòdul Enllaços 
 
Amb el mòdul d'enllaços a pàgines web, anomenat web_links, és possible     
emmagatzemar enllaços de diferents pàgines webs i agrupar-los per categories i 
subcategories. A cadascun dels enllaços emmagatzemats s'hi pot associar una 
descripció. A més, des del mateix mòdul, el grup d'usuaris pot informar dels enllaços 
que hagin pogut deixar de ser útils i posar-ho en coneixement dels administradors de la 
intranet. 
És possible establir permisos de manera que es pugui limitar a determinats grups 
d'usuaris l'accés a certes categories i subcategories d'enllaços. 
L'accés al mòdul d'enllaços es pot fer des del bloc Menú. 
         

                                                           
                            Imatge 1 - Accés al mòdul d' enllaços a pàgines web  
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Una vegada s'accedeix al mòdul es pot navegar per les diferents categories i 
subcategories, obrir les webs enllaçades i accedir al menú d'opcions. A la imatge 
següent es pot veure l'aspecte que presenta el mòdul d'Enllaços a pàgines web. 
         
       

 
       Imatge 2 - Aspecte del mòdul d'enllaços  
         
A la imatge hi veuen dues categories: Alumnat i Docència així com el nombre 
d'enllaços que hi ha contingut en cadascuna d'elles. Dins de les categories s'hi troben els 
enllaços a més d'altres informacions com ara la descripció, la data d'enviament dels 
enllaços i el nombre de clic que se'ls hi ha fet. 
Per accedir a dins de les categories s'ha de fer clic sobre els seus noms. 
         
       

 
       Imatge 3 - Accés als enllaços d'una categoria 
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Creació, edició i esborrat de categories d'enllaços (Administració)  
Abans de crear nous enllaços web es poden crear noves categories. Per fer això cal anar 
al menú horitzontal Administració, clicar a Continguts i a la icona Enllaços web.  
         

                                                       
                           Imatge 4 - Accés a l'administració dels enllaços  
         

         
        
       Imatge 5 - Creació de categories i subcategories  
         
Una vegada creades les categories es poden editar per fer-hi modificacions o esborrar-
les. 
Per fer-ho cal seleccionar la categoria que es vulgui editar en la llista desplegable i fer 
clic al botó Modifica.  
         

        
       Imatge 6 - Modificació o esborrat d'una categoria 
         
Després de fer clic al botó Modifica s'obrirà una finestra que permetrà fer canvis a les 
categories i esborra-les.  
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       Imatge 7 - Modificació o esborrat d'una categoria 
         
En el moment d'esborrar categories s’ha de controlar que no tinguin continguts, ja 
siguin d'enllaços o de subcategories.  
         
Notificació d'enllaços trencats  
Els continguts que hi ha a Internet són dinàmics i les adreces no són perpètues. Per tant, 
en algunes ocasions, les adreces que apunten a un web poden deixar de ser vàlides i els 
enllaços en aquests webs deixen de funcionar. 
El mòdul d'enllaços dóna la possibilitat que els usuaris notifiquin a l'administració els 
enllaços que han deixat de funcionar.  

         
       Imatge 8 - Notificació d'enllaços trencats a l'administrador  
         
Des de l'administració dels enllaços podeu accedir a la informació sobre els enllaços 
trencats que han enviat els usuaris. Cal fer clic a l'enllaç Informes d'enllaços trencats.  
         
       

 
       Imatge 9 - Accés a la informació sobre els enllaços trencats 
         
En fer clic sobre l'enllaç s'obre una finestra amb informació sobre els enllaços que han 
estat notificats com a trencats. Des d'aquesta finestra, l'administrador pot decidir si 
ignorar la notificació o si, al contrari, esborrar l'enllaç de la base de dades. 
           
Amb els enllaços es pot posar a l'abast dels usuaris les URL que es creguin oportunes. 
La classificació de les categories, per exemple, en matèries docents permet al 
professorat tenir la relació d'enllaços que més poden interessar a l'alumnat per a 
cadascuna de les assignatures i facilitar-los l'accés a aquests enllaços. 
L’administrador és l’únic usuari que pot administrar i afegir enllaços. 
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9.12 El mòdul Fòrums 
 
Els fòrums són espais que permeten mantenir debats, de forma asíncrona, sobre tota 
mena de temes d’interès per al professorat i l’alumnat. Dins la intranet, poden ser usats 
per debatre sobre aspectes relacionats amb el centre docent, l’actualitat... També són 
útils com a recurs pedagògic per treballar temes del currículum o fer intercanvis de 
missatges amb l’alumnat d’altres centres. Els fòrums són eines interessants per fomentar  
el debat i el treball cooperatiu.  
El nombre de fòrums dels quals pot disposar la intranet és il·limitat.  
Cadascun d’ells, pot tenir l’accés restringit a grups d’usuari concrets. 
Una possible manera d’accedir als fòrums és fer clic a l’enllaç anomenat Fòrums que 
està situat en el bloc Menú. 

                                                
                                        Imatge 1 - Accés als fòrums 
         
En fer clic sobre l’enllaç, es mostren els fòrums als quals es té accés.  
Per a cadascun d’ells, hi ha una descripció petita de la utilitat, informació sobre els 
temes i missatges que conté i els grups i subgrups que hi tenen accés. Des de la taula es 
pot accedir als temes i missatges dels fòrums fent clic a l'enllaç Accedeix al fòrum. 
       

 
       Imatge 2 - Taula de fòrums als qual té accés un usuari o usuària 
         
El contingut dels fòrums s'estructura en temes, dins dels quals hi ha missatges. Aquesta 
estructura permet, per exemple, crear un tema per cadascuna de les matèries d'un nivell 
o grup d'alumnes i mantenir, així, la informació ben classificada. 
Quan s'accedeix a l'interior d'un fòrum s'obre una taula amb la relació de temes que 
conté el fòrum i la informació relativa en aquests temes: el títol, la descripció, la data i 
l’hora en què van ser creats, les persones que els han creat, el total de temes i missatges 
que contenen i el nombre de missatges que la persona usuària encara no ha visitat. 
Els usuaris poden marcar els missatges dels fòrums amb una bandera. Així, més 
endavant, quan l'usuari o la usuària torni a entrar al fòrum, pot trobar amb facilitat els 
missatges que han decidit destacar. 
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Els missatges enviats als fòrums poden ser esborrats i/o editats durant un cert temps, 
configurable des de l'administració dels mòduls.  
         
Creació, edició, esborrat i còpia de fòrums (Administració)  
La creació, l'edició i l'esborrat de fòrums es fa des del Tauler d'administració del mòdul. 
Es pot accedir a l'administració dels fòrums des del Menú horitzontal Administració, 
submenú Intranet i clicant a Fòrums. 
També clicant a Intranet des del mateix menú i a la icona Fòrums. 
         

                                    
       Imatge 3 - Accés a l’administració del mòdul de fòrums 
         
Al clicar en l’enllaç crea un fòrum nou s’obrirà un formulari.  
         
       

 
       Imatge 4 - Formulari de creació d'un fòrum nou 
         
S’ha d’anar omplint el diferents camps del formulari. 
        - Nom del fòrum: Nom amb el qual es reconeix el fòrum.  
        - Descripció: Breu descripció que permet tenir informació addicional sobre  
        el fòrum.  
        - Grup que té accés a aquest fòrum: Permet triar quin grup d'usuaris  
        tindrà accés al fòrum.  
        - Subgrup que té accés a aquest fòrum: Permet triar quin subgrup d'usuaris  
        tindrà accés al fòrum.  
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        - Admet fitxers adjunts als missatges: Cal marcar aquesta opció si es vol  
        que els missatges del fòrum admetin l'adjunció de fitxers.  
        - Moderadors: Per a cadascun dels fòrums es pot especificar fins a tres  
        moderadors o moderadores. També es possible assignar moderadors a grups  
        sencers d'usuaris. Els moderadors dels fòrums podran esborrar i moure  
        missatges entre temes.  
        - Observacions: En aquest camp es pot posar informació addicional que  
        només serà visible als usuaris amb drets d'administració dels fòrums.  
        - Actiu / No actiu: Cal marcar aquesta opció perquè el fòrum sigui  
        accessible. Equival a dir que el fòrum és actiu i permet l'accés als  
        usuaris.  
Una vegada completat el formulari, fer clic al botó Crea un fòrum nou. 
A la darrera columna de la taula de fòrums (Imatge 5) hi ha les opcions d'editar, 
esborrar i copiar fòrums. 
Quan s’esborra un fòrum, també s’esborren tots els missatges que conté. Si es vol deixar 
un fòrum inaccessible durant un període de temps, la millor opció és desactivar-lo, 
editant el fòrum i desmarcant la opció Actiu/ No actiu. 
Clicant sobre l’opció de copiar un fòrum, s’obrirà un formulari de creació d'un fòrum 
nou complimentat amb les dades del fòrum que es vol copiar.  
        

 
       Imatge 5 - Opcions per a cadascun dels fòrums 
         
Creació de temes i enviament de missatges als fòrums 
Dins dels fòrums hi ha la relació de temes que contenen i la informació relativa en 
aquests temes. Es pot veure el títol i una descripció petita dels temes, la data i l’hora en 
què han estat creats, les persones que els han creat, el total de missatges que contenen i 
el nombre de missatges que l'usuari o usuària encara no ha visitat. A l'interior dels temes 
hi ha missatges, alguns dels quals poden no estar dins de cap tema. Aleshores, se situen 
a sota de la taula de temes. 
      

 
       Imatge 6 - Estructura dels continguts dels fòrums 
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Immediatament després de l'enviament d'un missatge és possible, depenent de la 
configuració del mòdul, que el missatge es pugui esborrar o editar durant un cert temps. 
         
Moderació de fòrums 
Si un usuari és moderador d’un o diversos fòrums, tindrà les opcions d’esborrar i editar 
missatges, esborrar temes i moure els missatges entre els temes i els fòrum que modera. 
Tot això s’aconsegueix amb les icones de moderació. 
      
       Imatge 7 - Icones per a la moderació dels fòrums 
         
       Permet eliminar un tema d'un fòrum. Aquesta icona només apareixerà  
            si el tema que es vol esborrar no conté missatges. 
            Permet esborrar un missatge. 
            Permet editar un missatge.  
            Permet moure un missatge d'un tema a un altre tema del fòrum, o bé,  
            treure'l d'un tema per deixar-lo a la llista de missatges sense  
tema. 
 
       Imatge 8 - Significat de les icones per a la moderació dels fòrums 
         
Editar i esborrar missatges per part dels usuaris que no moderen un fòrum 
Desprès de l'enviament d'un missatge, i durant un determinat temps configurable des de 
l'administració del mòdul, els usuaris podran editar i esborrar el missatge que acaben 
d'enviar. Aquesta opció pot no estar operativa si així ho ha decidit l'administrador de la 
intranet.  
       
Marcar missatges 
Els missatge poden ser marcats amb un bandera per tal de ressaltar-los i fer-los més 
fàcils de trobar en el futur. Cada usuari o usuària pot marcar els missatges que cregui 
oportuns. Els missatges es poden marcar o desmarcar des  de la pantalla amb el seu 
contingut, una vegada han estat oberts fent clic a l’enllaç anomenat Marca el missatge o 
l'enllaç anomenat Desmarca el missatge.   
Quan un missatge es marca amb una bandera aquesta queda visualitzada a la llista de 
fòrums i a la llista de temes (observeu la imatge número 2). 
         
Filtrat dels missatges segons els remitents 
En els fòrums on han participat moltes persones i on hi ha molts missatges pot ser útil 
filtrar els missatges dels usuaris, la qual cosa permet aïllar els missatges d'una persona 
de la resta de missatges del fòrum o del tema. Aquesta opció pot ser especialment 
interessant si s'ha utilitzat un fòrum per desenvolupar-hi una activitat didàctica i, en el  
moment d'avaluar les participacions fetes per l'alumnat, es volen filtrar tots els 
missatges d'un mateix alumne o alumna. A l'encapçalament de les llistes de missatges hi 
ha una llista desplegable amb els noms de les persones que han enviat missatges i poden 
ser filtrades. 

         
        
       Imatge 10 - Filtrat de missatges segons els remitents 
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Impressió dels missatges dels fòrums  
En algunes ocasions pot ser necessari imprimir els missatges d'un fòrum.  
Els missatges es poden imprimir de forma individual o per grups. Per imprimir un 
missatge individual cal entrar al missatge i triar l'opció Imprimeix el missatge. En fer 
clic sobre aquest enllaç s'obrirà una finestra nova del navegador amb la possibilitat de 
ser impresa. 

       

         
                                      Imatge 11 - Impressió d’un missatge  
         
      
Configuració del mòdul de fòrums (Administració)  
Des del taulell d'administració dels fòrum ( Menú horitzontal Administració / Intranet / 
Fòrums ) es pot accedir a la configuració del mòdul fent clic a l'enllaç anomenat 
Configura el mòdul. 
       

 
       Imatge 12 - Opcions de configuració del mòdul de fòrums  
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Com es pot veure a la imatge anterior, els paràmetres configurables del mòdul de 
fòrums són:  
        - Les extensions admeses per als fitxers adjunts.  
        - La mida màxima per als fitxers adjunts.  
        - El temps, en minuts, durant el qual els usuaris poden editar els  
        missatges que acaben d'enviar. Si aquest valor es posa a zero, els  
        usuaris no podran editar els missatges.  
        - El temps, en minuts, durant el qual els usuaris poden eliminar els  
        missatges que han enviat. Si aquest valor es posa a zero, els usuaris no  
        podran esborrar els missatges.  
       
Els fòrums poden ser útils per portar-hi a terme activitats de caràcter didàctic. Per 
exemple, es podria utilitzar un fòrum per treballar algun tema d’àrea o assignatura, o bé 
un tema transversal de tutoria que impliqués que l’alumnat, després d’un treball previ 
(lectura d’un llibre, lectura d'uns articles de premsa, una activitat feta a l’aula,       
visualització d'un vídeo...), fer un debat al fòrum on pogués, a partir d’unes pautes, 
opinar i debatre sobre el tema treballat... 
L’administrador és l’únic usuari que pot administrar-los, però tothom pot accedir als 
diferents fòrums i utilitzar-los. 
 
9.13 el mòdul Funcions 
 
El mòdul de Funcions pot tenir múltiples utilitats. 
Exemples: 
Funcions d'enviament de notificacions a les persones interessades  
En un centre docent, hi ha diferents càrrecs i/o responsabilitats que recauen en una o 
diferents persones: coordinació d’informàtica, persones encarregades del manteniment 
dels laboratoris i tallers, coordinació de la comissió d’estudiants... Sovint, les persones 
responsables d’aquestes tasques reben notificacions per part dels membres del centre on 
se’ls comuniquen desperfectes en màquines o instal·lacions, suggeriments de     
millora... També, sovint, aquests avisos es donen en moments no gaire adequats, com 
pot ser abans d’entrar en una aula, durant una reunió, en trobar les persones 
responsables al passadís, etc.  
Aquest mòdul vol ser un ajut a les persones que tenen determinades responsabilitats en 
el centre i els vol proporcionar una eina de seguiment de les peticions o suggeriments 
que la resta de persones del centre, per mitjà de notificacions, els vulguin fer arribar. 
D’aquesta manera, se centralitzen i s’informatitzen les peticions i, a més, no cal fer-les 
en moments inoportuns. 
Funcions de creació de llistes de persones per apuntar-se a activitats 
En els centres sovint es fan activitats que requereixen que les persones s'hi apuntin: 
tallers per a l'alumnat en jornades especials, dinar de final de curs o trimestre per al 
professorat, participació de l'alumnat en activitats extraescolars... 
Aquestes llistes es poden generar dinàmicament des de la intranet per mitjà de funcions 
que poden ser públiques o privades. En el primer cas, les notes enviades a les funcions 
són visibles a totes les persones que tenen accés en aquella funció, en el segon cas, en 
canvi, només poden accedir a les notes d'una funció les persones responsables d'aquella  
funció. 
Funcions per portar-hi a terme activitats de caire didàctic 
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Les funcions també es poden utilitzar com a recurs didàctic. Pot haver-hi funcions 
públiques on tothom pugui, per exemple, felicitar el Nadal a la resta d'usuaris i usuàries 
de la intranet o pugui enviar-los un poema.  
Altres, per exemple, es poden utilitzar per fer l'enviament d'activitats al professorat 
d'una determinada matèria. I així, podríem posar-ne molts més exemples. 
 
El mòdul Funcions és, en definitiva, un sistema que permet crear formularis a la carta i 
decidir quins camps tindran aquests formularis, quines persones hi podran accedir, 
quines en seran les responsables, si les notes enviades a les funcions són públiques o 
privades i d'altres paràmetres que es veuran més endavant. 
L'accés a les funcions es pot fer des de l’enllaç del menú, o bé des d'un bloc especial per 
a les funcions. 
         

              
            Imatge 1 - Accés a les funcions des del bloc Menú i des del bloc Funcions 
        
En el bloc Funcions apareix la relació de funcions a les quals la persona usuària té drets 
d'accés. Si es fa clic al nom d'una funció s'accedeix directament al formulari 
d'enviament de notes d'aquella funció. En canvi, si es fa clic a l'enllaç anomenat Detalls 
s'accedeix a una taula amb informació de les funcions a les quals es té accés, des de la 
qual, també, es pot entrar als formularis d'enviament de notes. Fer clic a l'enllaç       
Detalls de les funcions a les quals un usuari o usuària té accés, és exactament el mateix 
que fer clic a l'opció Funcions del bloc Menú. 
        
       

 
       Imatge 2 - Taula de les funcions a les quals es té accés 
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A la taula de les funcions a les qual té accés un usuari o usuària, es mostra la informació 
més destacada de les funcions i, per mitja de l'enllaç Afegeix una nota, es pot accedir als 
formularis d'enviament de notes. Des de l'enllaç Mostra les notes es pot accedir a les 
notes de les funcions definides com a públiques. 
Quan es fa clic a l'enllaç Afegeix una nota, s’obre un formulari amb diferents camps que 
la persona que pretén fer l’enviament ha de completar.  
Complimentat el formulari, perquè la nota arribi a la persona o persones responsables de 
la funció, s'ha de fer clic al botó Enviar la nota. La presentació d’aquests formularis pot 
tenir diferents aspectes, segons quina sigui la funció a la qual es desitja enviar una nota. 
         
       

 
       Imatge 3 - Nota per a la funció d'informàtica  
         
Informació de les funcions que ha enviat una persona usuària 
A sobre de la taula de funcions hi ha l’enllaç Mostra les notes que he enviat. Des 
d'aquest enllaç es té accés a les notes que l'usuari o la usuària ha enviat. També, dóna 
accés a informació sobre el seguiment que estan portant a terme les persones 
responsables de la funció. Les persones que han enviat notes poden saber si han estat 
visitades pels responsables de la funció i els comentaris o respostes que aquests els 
transmeten. 
         
       

 
       Imatge 4 - Notes que ha enviat l'usuari o la usuària  
         
Algunes persones del centre poden desenvolupar una tasca que pot requerir l’ús d’una 
funció. Els usuaris que tenen funcions assignades poden accedir-hi des de l’enllaç 
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Mostra les funcions de les quals sóc responsable que hi ha just a sobre de la taula de 
Funcions. 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
      

  
       Imatge 5 - Taula de funcions de les quals s'és responsable 
         
En fer clic sobre l’esmentat enllaç, s’accedeix a informació sobre les funcions de les 
quals s'encarrega o es responsabilitza l’usuari o usuària. Des de l’última columna de la 
taula, per mitjà de l’enllaç Mostra les notes, s’accedeix a les anotacions que hagin estat 
enviades a les funcions, des d’on, a més, es pot fer un seguiment de les notes. 
Per cadascuna de les notes rebudes es genera una taula amb l’estructura següent: 

 
Imatge 6 – Taula descriptiva de les notes 
 
Les tres primeres línies contenen informacions que genera el mateix sistema:  
          - El nom de la persona que ha enviat la nota.  
          - La data en què s’ha enviat la nota.  
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          - L’hora en què s’ha enviat la nota.  
A partir de la quarta línia, i durant algunes línies més, hi ha les informacions que 
introdueix l'usuari o usuària en el formulari de la funció:  
          - En color blau es veu el text que es demana en el formulari de la  
          funció.  
          - En color groc es veuen les dades entrades per la persona que ha enviat  
          la nota.  
La taula s’acaba amb tres línies que faciliten el seguiment de les notes. Hi tenim:  
        Les observacions que han introduït les persones responsables de la  
        funció.  
        La resposta que donen les persones responsables a qui ha enviat la nota.  
 
        Les opcions:  
          - Valida la nota (aquesta opció només apareix si la funció és de tipus  
          públic amb validació).  
          - Editar observacions i resposta.  
          - Esborrar la nota.  
          - Mostrar la nota com a completada o com a no completada.  
          - Marca la nota 
          - Enviar un missatge privat a la persona que ha fet l'enviament de la  
          nota.  
Les taules de les notes poden tenir diferents colors de fons:  
        - En color verd es veuen les notes noves, les que no havien estat  
        consultades amb anterioritat. Aquestes, quan s'accedeix a les notes,  
        sempre estan en la primera posició i van ordenades per data i hora  
        d’enviament.  
        - En color blanc es veuen les notes que ja havien estat visitades. Quan  
        s'accedeix a les notes, estan situades a continuació de les notes noves  
        i també s’ordenen per data i hora d’enviament.  
        - En color granat es veuen les notes que provenen de funcions públiques  
        amb validació i que estan pendents de validar.  
        - En color gris es veuen les notes a les quals s’ha donat l’atribut de  
        completades. Quan s'accedeix a les notes, se situen en la darrera  
        posició  
 
         
La intranet de l’escola pot tenir tantes funcions com es cregui necessari.  
         
Creació, edició, esborrat i còpia de funcions (Administració)  
La creació, l'edició i l'esborrat de funcions es fa des del tauler d'administració del 
mòdul. Es pot accedir a l'administració de les funcions des del Menú horitzontal 
Administració fent clic a la icona Funcions. 
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       Imatge 7 - Accés a l’administració del mòdul de funcions 
         
Clicant a l’enllaç Afegeix una funció nova s’obrirà un formulari per a la creació d'una 
funció nova.  
        

 

 
        
       Imatge 8 - Formulari de creació d'una funció nova 
         
Camps del formulari: 
        - Nom de la funció: nom amb el qual es reconeix la funció.  
        - Títol notes: títol que sortirà en el formulari d'enviament d'una nota.  
        - Descripció: breu descripció que permet tenir informació addicional sobre  
        la funció.  
        - Grup que té accés a aquesta funció: permet triar quin grup d'usuaris  
        tindrà accés a la funció.  
        - Subgrup que té accés en aquesta funció: permet triar quin subgrup  
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        d'usuaris tindrà accés a la funció.  
        - Text del camp x: on x pot valer des d'1 fins a 12. Permet definir fins a  
        12 camps del formulari d'enviament d'una nota. De cadascun d'aquests  
        camps es pot definir:  
             - Descripció: text que mostrarà el camp del formulari.  
             - Tipus: el tipus de camp que voleu: text, àrea de text, data, hora, sí/no, selecció, 
informació i fitxer.  
              - Opcions: només cal omplir-ho pels camps de tipus Selecció i conté les  
          opcions que es podran seleccionar d'una llista.  
              - Requerit: permet especificar si el camp s'ha d'omplir obligatòriament.  
 
       -  Responsables: les funcions poden tenir fins a tres responsables que  
        podeu escollir dels diferents grups de la intranet.  
        - Presenta com a novetat durant: farà aparèixer al costat del nom de la  
        funció, i durant el nombre de dies que especifiqueu, una icona que  
        informarà que la funció és de creació recent.  
        - Data en què deixarà de ser activa: hi podeu posar la data en què voleu  
        que la funció es desactivi de forma automàtica. Si deixeu aquest camp en  
        blanc la funció no es desactiva de forma automàtica.  
        - Tipus d'accés: permet especificar si una funció ha de ser d'accés públic  
        o d'accés privat. Si una funció és d'accés públic tots els usuaris que  
        tenen accés a la funció poden veure els continguts de les notes que han  
        estat enviades en aquesta funció. En les funcions d'accés públic es pot  
        especificar si les notes requereixen validació per part de les persones  
        responsables de la funció.  
        - Nombre de caràcters a mostrar: en la vista resumida es mostraran tants caràcters         
com indiquem. 
        - Resposta anònima: si es marca aquesta opció les notes enviades seran anònimes i  
        els responsables de les funcions no podran veure els remitents de les  
        notes.  
        - Resposta única: si es marca aquesta opció els usuaris només podran  
        enviar una nota a la funció i, una vegada ho hagin fet, deixaran de  
        tenir accés al formulari d'enviament de notes d'aquella funció. No  
        obstant, si les notes són públiques, podran accedir a la llista resum de  
        notes enviades.  
        - Estat (Activa / No activa): cal marcar aquesta opció perquè la funció  
        sigui accessible. Equival a dir que la funció està activa i permet  
        l'accés als usuaris.  
      Els camps possibles per les funcions ( tipus de text de camp ) són: 
      - Text 
      En el moment d’escriure una nota, es veurà un camp de text encapçalat pel  
      text posat en el camp Text del camp x del formulari de creació d'una  
      funció nova.  
      - Àrea de text 
      Mostrarà també un camp de text, però que permetrà escriure-hi més d'una  
      línia.  
      - Data 
      Quan s’enviï una nota, es podrà triar un dia i un mes dins d'un parell de  
      camps de selecció. 
      - Hora 
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      Quan s’enviï una nota, es podrà triar una hora i uns minuts dins d'un  
      parell de camps de selecció.   
      - Sí/No 
      Serà possible marcar o no una opció de verificació.   
      - Selecció 
      Aquesta opció desplegarà una llista amb les opcions que s’hagin establert.  
      Les opcions s’han de posar dins del camp Opcions separades per un guió.   
      - Informació 
      Aquesta opció no demana cap dada i només és per donar alguna informació. 
      - Fitxer 
      Camp que obre una finestra de navegació per les carpetes de l'ordinador i  
      permet enviar un fitxer al servidor.          
      - URL 
      Permet definir un enllaç a una adreça URL. 
         
Una vegada completat el formulari, fer clic al botó Crea una funció nova..  
Cal observar que a la darrera columna de la taula de funcions definides, hi ha les 
opcions d'editar, esborrar i copiar funcions. 
Quan s'esborra una funció, també s'esborren totes les seves notes i no és possible 
recuperar-les. Per tant, si només es vol deixar una funció inaccessible per un temps, la 
millor opció és desactivar-la.  
    .   
Configuració del mòdul de funcions (Administració)  
S’ha d’accedir com a administradors a la taula de funcions definides i fer clic a      
l'enllaç Configura el mòdul que està sobre la taula de funcions definides.  
      

 
       Imatge 9 - Taula de categories de les funcions 
 

 
    Imatge 10 – Opcions configurables del mòdul Funcions     
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L’ús de categories a les funcions és opcional. Les categories comencen a tenir sentit 
quan hi ha moltes funcions creades i serveixen per agrupar les categories segons la seva 
utilitat i fer possible el filtrat de funcions. Alguns exemples de categories són:  
        - Materials didàctics  
        - Enviament de fitxers  
        - Seguiment de l'alumnat  
        - Activitats didàctiques  
        - Etc.  
         
Amb les funcions es poden portar a terme activitats de caràcter didàctic.  
Per exemple, es pot utilitzar una funció per demanar que l'alumnat enviï un fitxer que 
contingui una activitat que s'ha fet a l'aula d'informàtica.  
També es pot demanar a l'alumnat que reflexioni i opini sobre algunes qüestions 
plantejades i, a continuació, doni resposta a aquestes qüestions per mitjà d'una funció. 
En aquesta darrera activitat, per exemple, es podrien enviar les opinions per mitjà de 
notes d'una funció d'accés privat i, quan tot l'alumnat hagués participat, fer-les 
públiques. 
L’administrador és l’usuari que pot administrar el mòdul, peró depenent si són funcions 
públiques o privades els usuaris també podran accedir-hi i utilitzar-lo. 
 
9.14 el mòdul Galeria 
 
La intranet permet l’emmagatzematge i organització d’arxius multimèdia tipus 
fotografies, cançons mp3, vídeos...Tots aquests arxius generats per festivitats, sortides, 
recursos pels alumnes, etc...es poden tenir a la intranet de manera organitzada i 
disponible pels que interessi. Això es pot fer a través del mòdul dpGallery. L’accés a ell 
es fa a través de l’enllaç del menú Galeria. 
 
 

                                             
                                Imatge 1 – Accés a la Galeria multimèdia. 
 
Per defecte hi ha creades les categories Sortides, Colònies i Activitats en l’escola. Quan 
s’emmagatzemen bastants arxius hi ha la possibilitat de veure els nous arxius pujats, els 
més visitats i els més votats, tot això clicant als botons Novetats, Més llegits i Més 
votats. 

 
Imatge 2 – Galeria multimèdia 
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Per accedir a una de les categories només cal clicar a l’enllaç en qüestió. 
Tot el que fa referent a la configuració del mòdul per afegir categories, subcategories, 
arxius i configuracions s’ha d’accedir a l’administració del mòdul a través del menú 
Administració, clicar a Continguts i clicar a la icona dpGallery. 

                                                                     
                                Imatge 3 – Icona d’accés a l’administració del mòdul 
 

 
                                                Imatge 4 – Administració del mòdul 
 
Accedint amb l’enllaç Categories es pot afegir, editar i eliminar una categoria. Una 
categoria no és més una carpeta de la intranet on s’emmagatzemen els diferents arxius. 
 

 
Imatge 5 – Creació, edició  i eliminació de categories 
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Es tenen els diferents camps per omplir: 

- Nom de la categoria. 
- Carpeta: carpeta on s’emmagatzemaran els diferents arxius. 
- Imatge: icona de la categoria si en tenim més d’una per poder-la personalitzar. 
- Nombre de columnes: els diferents arxius es visualitzaran en el nombre de 

columnes que s’indiquin. 
- Amplada de les miniatures: la visualització prèvia dels arxius tindran la 

grandària que s’indiqui. 
- Recursos per pàgina: número d’arxius per pàgina. Si el número disponible 

d’arxius és més alt podrem accedir a través d’enllaços a les diferents pàgines. 
- Descripció: es pot escriure una descripció de la categoria, del que conté... 

Si el que es vol és modificar una categoria ja creada cal seleccionar del desplegable la 
que es vol modificar i clicar al botó Modifica. S’obrirà el mateix formulari de creació de 
categories però amb les dades ja creades. Només cal modificar allò que es vol. 
Si es decideix eliminar una categoria i fitxers que conté es selecciona del desplegable la 
categoria i es clica al botó Esborra. 
 
Les categories també poden tenir subcategories. És com tenir carpetes i subcarpetes. Per 
poder crear-ne cal anar a l’enllaç Subcategories. S’obrirà el formulari de subcategories, 
molt semblant al de creació de categories. La diferència bàsica és que s’ha de triar la 
categoria per crear-la en el primer desplegable. 
Des d’aquí també es podrà editar i eliminar subcategories de la mateixa manera que les 
categories. 
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Imatge 6 – Creació, edició i eliminació de subcategories 
 
Des de l’enllaç Recursos es poden afegir els arxius que es vulguin penjar per cada 
categoria i subcategoria creades. Abans però cal penjar aquests arxius per programa ftp 
si la intranet està en un servidor o copiant els arxius si està en local dins de la carpeta 
Gallery (intranet/modules/dpGallery/Gallery) i dins de la categoria que es vulgui. Una 
vegada fet això, s’escull la categoria amb el desplegable Cerca a on s’ha copiat l’arxiu i 
clicar al botó Cerca nous recursos. El servidor s’actualitzarà amb el nou arxiu i ja es 
podrà tenir disponible per la nova categoria. 
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Imatge 7 – Gestió dels recursos 
 
Amb l’enllaç Configuració es pot configurar aspectes del mòdul com el camí on 
s’emmagatzemen les carpetes, activar o desactivar les descàrregues i comentaris, 
visualitzacions de fitxers,... 

 
Imatge 8 – Configuració del mòdul Gallery 
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L’administrador és l’únic usuari que podrà administrar les categories i recursos afegits. 
 
9.15 El mòdul Llibre i Lectures 
 
La intranet incorpora un sistema de llistat de llibres amb els quals poder crear llistes 
informatives pels pares, alumnes i professors de cara a la compra de llibres, la seva 
lectura,... També és una manera de portar el control de llibres i matèries de cada centre i 
classe d’alumnes. 
Per accedir cal anar a l’enllaç del bloc Menú. 
 

 
Imatge 1 – Accés a Llibres i lectures 
 
S’obre una llista dels llibres disponibles a la base de dades. Es pot filtrar la informació 
del llistat a través dels desplegables: per matèria, per pla o classe i per nivell. També 
podem marcar la opció lectures i triar el curs en el que s’està cursant. Després de filtrar 
la informació desitjada es clica al botó Veure llistat de llibres. Si el que es vol és poder 
imprimir la llista de llibres o tenir-la en format .pdf només cal clicar al botó Crear llistat 
en pàgina PDF després de fer el filtratge d’informació 
 

 
Imatge 2 – Llista de llibres i desplegables 
 
Quan es vol entrar llibres nous, matèries noves, editar-les i en general configurar el 
mòdul hem d’accedir a la seva configuració a través del menú Administració, clicar a 
Intranet i clicar a la icona Llibres. 

                                                             
                      Imatge 3 – Icona d’accés a la configuració del mòdul Llibres 
 
S’accedeix llavors a una finestra des d’on podem: entrar llibres nous i llistar-los, entrar  
matèries noves i llistar-les, configurar el mòdul, copiar la llista de llibres i fer una 
exportació de la llista en un fitxer. 
 

 
Imatge 4 – Enllaços a les diferents opcions 
 
Abans d’entrar llibres nous a la base de dades es recomana veure si estan les matèries 
creades i si no es així crear-les. Per fer això es clica a l’enllaç Mostra matèries. 
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Imatge 5 – Llista de matèries 
 
Si no hi és i volem crear una de nova cliquem a l’enllaç Entra matèria nova. 
 

 
Imatge 6 – Formulari de matèria 
 
Des d’aquí podem crear la matèria afegint un codi i el nom. Cal clicar al botó Entra 
matèria nova per crear-la. 
Si el que es vol és crear llibres nous ja que les matèries que es tenen ja són les 
disponibles cal clicar a l’enllaç Entrar llibre nou i s’accedirà al formulari de creació de 
llibres. 
 

 
Imatge 7 – Formulari d’entrada de llibres 
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Es tenen els diferents camps per omplir: 

- Autor del llibre. 
- Títol del llibre. 
- Editorial. 
- Any de publicació. 
- ISBN. 
- Matèria: és un desplegable on podrem triar la matèria de que tracta el llibre. 
- Any acadèmic. 
- Pla: classe a la que va dirigit el llibre. 
- Nivell: si hi haguessin diferents nivells es tria amb el desplegable. 
- Opcions Optativa? Es marca si és una assignatura optativa i Lectura? Si és 

només un llibre de lectura. 
- Avaluació: 1era, 2ona o 3era. 
- Camp Observacions: si volem posar algun tipus d’observació que s’hagi de tenir 

en compte. 
- Materials: podrem posar els diferents materials que necessitem també juntament 

amb el llibre. 
Una vegada omplert el formulari, tenint en compte que els camps marcats amb un * 
són obligatoris, es clica al botó Entrada de llibres nous. 
Després es té la opció de veure la llista de llibres entrats clicant a l’enllaç Veure tots 
els llibres entrats. 
 

 
Imatge 8 – Llista dels llibres entrats 
 
Quan s’acaba un curs escolar i comença un altre hi ha cops que els llibres per cada curs i 
matèria no canvien. El mòdul dona la possibilitat de copiar la llista de llibres d’un curs 
per tenir-la també al següent. Per fer això es clica a l’enllaç Copiar al següent any. 
 

 
Imatge 9 – Còpia de llibres d’un any a l’altre 
 
Preguntarà si realment ho volem fer. Si es així es clica a Sí i es procedirà a la còpia. 
Com tot mòdul es pot configurar alguns aspectes i tenir-lo depenent a les necessitats del 
centre. Per poder configurar el mòdul cal clicar a l’enllaç Configuració. 
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Imatge 10 – Configuració del mòdul Llibres. 
 
Es tenen els diferents camps a configurar: 

- Any acadèmic per defecte. 
- Elements per pàgina: número de llibres que podem veure per pantalla. Si 

sobrepassa tindrem enllaços a les diferents pàgines. 
- Camí FPDF: per poder crear llistats en format PDF la eina que permetrà fer-ho 

està la direcció que surt per defecte. Es recomana deixar-ho així. 
- Nivell: es pot marcar quants nivells hi poden haver en una matèria. Es posa el 

nivell més alt. 
- Plans d’estudi: classes del centre. 
- Mida font dels llistats. 
- Les opcions Llistar també materials? Si es vol llistar materials que es 

necessitaran juntament amb algun llibre es marca i Provisional si l’entrada d’un 
llibre no és necessariament  una decisió final es marca. 

Després d’omplir i configurar el mòdul es clica al botó Actualitza la configuració 
per guardar els canvis realitzats. 
Quan es vol tenir una llista en format CSV per tenir-la guardada per poder-la 
importar per altres aplicacions es pot fer una exportació del llistat a través de 
l’enllaç Exportar llibres. Al clicar apareixerà el quadre de missatge que ens 
preguntarà l’acció a realitzar. 
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Imatge 11 – Quadre de missatge per exportació de llistat 
 
Si es clica a Guardar sortirà l’explorador de windows per buscar la carpeta o lloc on es 
vol desar l’arxiu. 
 
El mòdul Llibres és una bona eina per tenir controlats els diferents llibres per matèria i 
curs que s’estan utilitzant durant l’any acadèmic ja siguin de lectura o de matèria. A 
través de la intranet es pot informar als diferents alumnes, pares i professors dels 
diferents llistats on-line, amb la comoditat que això representa. 
L’usuari administrador és l’encarregat d’administrar el mòdul . 
 
9.16 el mòdul Missatges Privats 
 
Tots els usuaris i les usuàries de la intranet tenen l'opció d'enviar missatges privats a la 
resta del col·lectiu usuari . 
L'accés a la bústia de missatges privats es fa des de l'enllaç anomenat Correu que es pot 
trobar en el menú horitzontal Correu. 
Des de la bústia de missatges privats es pot accedir als missatges que s'han enviat i als 
missatges que s'han rebut. Es pot, també, veure informació de si un missatge ha estat 
llegit i quan. 
        

 
       Imatge 1 - Relació de missatges enviats i rebuts  
        
Per accedir al contingut d'un missatge s'ha de fer clic en el tema del missatge. Per enviar 
un missatge, cal fer clic a l'enllaç Envia un missatge, cal omplir el formulari 
d'enviament de missatges i fer clic al botó Tramet. 
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       Imatge 2 - Formulari d'enviament d'un missatge privat 
        
El destinatari del missatge s'ha d'escriure en el camp a: del formulari, on cal posar-hi el 
nom d'usuari.  
Observar que els missatges admeten icones petites. Això, però, no sempre és així, depèn 
de si el mòdul pn_bbsmile està activat i s'han establert els lligams oportuns entre el 
mòdul de missatges privats i el mòdul pn_bbsmile. Per enviar una icona amb el 
missatge, cal marcar el camp d'opció que hi ha just davant de la icona que es vol 
trametre. 
En algunes zones de la intranet, on hi ha llistes d'usuaris, apareix una icona que quan 
s'hi fa clic obre el formulari d'enviament de missatges privats amb el camp a: 
complimentat amb el nom de l'usuari o de la usuària. Això, fa possible l'enviament de 
missatges a qualsevol persona, malgrat no se sàpiga el seu nom d'usuari o usuària.         
Es poden esborrar missatges de les llistes de missatges enviats i missatges rebuts 
seleccionant-los i fent clic al botó Esborra. Els missatge, però, no s'eliminen de la base 
de dades fins que no els esborren el remitent i el destinatari o destinatària. 
             
El mòdul de correu dota a la intranet d'una eina potent de comunicació entre els usuaris. 
Els correus privats permeten l'enviament d'informació privada, sense la necessitat 
d'haver de recórrer a d'altres serveis de missatgeria externs. 
Tots els usuaris de la intranet podran enviar-se misstages, però l’administrador és la 
persona que administrarà el mòdul i la seva configuració. 
 
9.17 El mòdul Noticies 
 
Un dels aspectes més interessants del web d'un centre docent és la publicació de notícies 
amb l'objectiu de fer difusió dels afers que afecten al centre i són d'interès pels seus 
integrants. 
Normalment la pàgina d'inici de les intranets mostra les notícies. D'aquí la importància 
d'aquest mòdul. 
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       Imatge 1 - Aspecte d'una notícia lligada a l'entorn visual 
         
Les notícies es poden classificar en temes que el PostNuke anomena Tòpics. Els usuaris 
podran, només, visualitzar les notícies dels temes dels quals tenen drets de lectura. 
Com es pot veure a la imatge 1 la informació que conté la notícia es divideix en tres 
zones. A la primera zona hi ha el títol de la notícia i des d’on es pot accedir al text 
complet de la notícia. La zona central conté el text principal de la notícia. A part, pot 
tenir text addicional. Des de la tercera zona, la que hi ha a la part inferior, es pot 
imprimir-la en PDF o per la impressora i hi ha informació sobre qui i quan s’ha fet 
l’enviament.  
Es pot accedir a l'enviament de notícies des de l'enllaç Notícies del bloc Menú.  
         

                            
       Imatge 2 - Accés a l'enviament de notícies 
         
Les notícies poden contenir taules, imatges llistes, enllaços... 
                       
Enviament de notícies 
S’accedeix al formulari d'enviament de notícies fent clic a l'opció Notícies del bloc 
Menú. 
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       Imatge 3 - Formulari d'enviament de notícies 
         
Els camps del formulari d'enviament de notícies són: 
        - Títol: títol que identifica la notícia.  
        - Tema: tema en el qual es vol classificar la notícia. Els usuaris a la  
        llista només hi veuran els temes als quals tenen drets d'accés.  
        - Idioma: permet establir si una notícia només es veurà quan estigui  
        seleccionat un idioma concret. Això permet disposar de notícies per a  
        diferents idiomes.  
        - Text de l'article: espai on s'ha descriure el text principal de la  
        notícia. Aquest text pot contenir etiquetes (tags) d'HTML. Les etiquetes  
        permeses s'especifiquen en el mateix formulari.  
        - Text addicional: en aquest camp s'hi pot posar text addicional per ampliar la  
informació de la notícia.  
Cal observar que alguns dels camps són obligatoris i en canvi d'altres són opcionals. 
Per enviar una notícia s'ha de fer clic al botó Visualització prèvia. Desprès de fer clic 
sobre aquest botó, s'obrirà una vista prèvia de la notícia i es demanarà conformitat per 
materialitzar l'enviament. 
Les notícies poden contenir codis HTML que permetran afegir-hi enllaços, imatges, 
taules... No totes les etiquetes d'HTML són admeses a les notícies. Només s'admetran 
les etiquetes que en la configuració de la intranet hagin estat marcades. Això depèn de la 
configuració general de la intranet.          
Una vegada enviada una notícia, abans de ser publicada, haurà de ser validada per un 
usuari amb permisos de validació de notícies. 
Els usuaris administradors podran veure que hi ha notícies pendents de validació, 
observant en el Menú d'administració on apareix, si escau, un enllaç per a la validació 
dels enviament. 
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Validació de noticies (Administració)  
Com s'ha comentat, les notícies abans de publicar-se han de ser validades. Es pot 
accedir a la validació de notícies des de l'enllaç del menú Administració, submenú 
Continguts i fent clic a la icona Nou article del tauler d'administració i a continuació a 
l'enllaç Notícies pendents de revisió . 

                                                         
            Imatge 7 - Accés a creació i administració de les notícies  
 
En el moment de validar notícies se'n pot modificar el text, canviar-li l'idioma, moure-la 
de tema, decidir si admet comentaris i programar-ne la publicació, és a dir, decidir si ha 
de ser accessible pels usuaris a partir d'una hora i data concretes. 
         
Creació i esborrat de temes (Administració)  
Com s'ha comentat, les notícies es poden classificar en temes. Els temes són clau a 
l'hora de decidir si els usuaris tenen accés a una notícia concreta o no en tenen. 
Per accedir a l'administració dels temes de les notícies s'ha de fer clic a la icona 
anomenada Temes que es té accessible des del tauler d’administració, des del menú 
Administració, submenú Continguts. 
         

                                                
                      Imatge 8 - Accés a l'administració dels temes 
         
En fer clic sobre aquesta icona s'obrirà la informació de les categories creades. Des 
d'aquí es podran crear categories noves, editar les categories existents i configurar el 
mòdul de Temes.  
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       Imatge 9 - administració dels temes  
         
A cadascun dels temes és possible associar-li una icona i una descripció breu. Les 
icones han de ser pujades prèviament a la carpeta imatges/topics/ del servidor. Gràcies a 
aquestes icones, que es mostren juntament amb la notícia, es poden distingir les 
temàtiques de les informacions amb facilitat. 
Des d'aquesta finestra també és possible accedir a la configuració del mòdul de temes. 
Els únics paràmetres configurables d'aquest mòdul són la carpeta del servidor on estan 
ubicades les icones dels temes i el nombre d'icones que es mostren a cada fila en la 
finestra d'administració dels temes. 
        

 
       Imatge 10 - Configuració del mòdul de temes 
         
Modificació de notícies (Administració)  
Per modificar una notícia s'ha de fer clic a l'enllaç Edita. En aquest enllaç, si es tenen 
permisos per editar les notícies,  s'hi pot arribar des de l'interior de la notícia, una 
vegada s'ha fet clic sobre el títol. 
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        Imatge 11 - Accés a l'edició de notícies 
         
Després de fer clic a l'enllaç s'obre un formulari des d'on es pot modificar la notícia.  
                
Serien possibles moltes combinacions jugant amb els permisos de Lectura, Addició, 
Edició, Esborrat i Administració. 
               
És important pensar bé els temes sota els quals es classificaran les notícies. Gràcies 
aquests temes i als permisos, es podrà decidir quines persones usuàries tenen accés a les 
diferents notícies que es publiquin.  
Normalment, convé disposar, com a mínim, d'un tema al qual tinguin accés les no 
registrades i poder, així, posar notícies a la pàgina d'inici prèvia a la validació. 
Els usuaris professors i de l’ampa podran afegir notícies, però fins que l’administrador 
no les confirmi no es faran públiques. 
 
9.18 El mòdul Reserves 
 
El mòdul de reserves permet definir i reservar espais i/o equips del centre que poden ser 
usats per diverses persones i que són susceptibles de ser reservats. Les reserves es fan 
des de la mateixa intranet i poden tenir caràcter puntual, és a dir, per a una data i hora 
concretes; o bé caràcter preferent, és a dir, per a una data i hora durant un període de 
temps. 
Les persones usuàries amb drets a fer reserves d’espais i equips, generalment el 
professorat del centre, poden visualitzar la disponibilitat horària dels espais i dels equips 
definits a la intranet, i, en cas d’estar lliures, fer-ne la reserva per una hora puntual. 
També hi ha la possibilitat de crear reserves preferents, les quals només pot fer una       
persona amb el perfil d’administració. Aquests tipus de reserves es renoven 
automàticament durant les setmanes. Les reserves puntuals caduquen quan passa la data 
de la reserva. 
Per veure els espais o els equips disponibles i que poden ser reservats, cal fer clic a 
l’opció Reserves. L’accés al mòdul es fa des de l’enllaç contingut en el  bloc Menú. 
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       Imatge 1 - Accés al mòdul de reserves 
         
Les reserves dels espais o equips es poden visualitzar en diferents formats, segons com 
s'hagi configurat el mòdul des de les opcions d’administració. 
Una visualització possible és en forma de calendari mensual, on les reserves dels espais 
i/o equips es mostren ordenades per hora d'inici, dins de les cel·les d'un calendari del 
mes. 
Es pot canviar el mes que mostra el calendari amb les fletxes de navegació que hi ha a 
cadascun dels costats del nom del mes. Així mateix, es poden filtrar els espais o equips 
per veure'ls de forma individual. Els diferents espais i equips que es poden reservar es 
reconeixen pel color de fons que mostren. 
         
       

 
       Imatge 2 - Taula de reserves d'un mes 
           
Es poden conèixer detalls dels espais i/o dels equips disponibles per ser reservats des 
d'un enllaç anomenat Mostra els espais o equips per reservar. En fer clic sobre aquest 
enllaç, apareix una taula amb la informació sobre el nom que els identifica, una 
descripció breu i un enllaç per accedir a les taules en format setmanal, amb la 
informació sobre la disponibilitat actual de cadascun d’aquests espais o equips.  
L'enllaç anomenat Fes una reserva us permetrà accedir a la informació sobre la 
disponibilitat de l'espai o de l'equip i accedir al formulari de creació de reserves noves.  
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       Imatge 3 - Taula d'espais i/o equips per reservar 
                      
Creació i edició de marcs horaris  
A la intranet hi ha un mòdul que és independent al mòdul de reserves, però que hi està 
estretament relacionat. Es tracta del mòdul de creació i edició de marcs horaris. L'ús 
d'aquest mòdul és trivial. 
Els marcs horaris definits en aquest mòdul serviran per poder crear taules de reserves 
setmanals amb marcs horaris. 
Per fer-ho s’ha d’anar al Menú horitzontal Administració, clicar al submenú Intranet  i 
entrar al mòdul de marcs horaris a través de la icona Marcs.  

                                                                     
                             Imatge 4 - Icona d'accés a l'administració dels marcs horari 
         
La creació d'un marc horari s'ha de fer en un parell de passos: la definició del marc 
horari i l'entrada d'hores. 
Per definir el marc horari s'ha de fer clic a l'enllaç anomenat Afegeix un marc horari 
nou. Una vegada definit el marc horari, per tal d'entrar-hi hores, s’ha de fer clic a 
l'enllaç anomenat Horari, que hi ha a la dreta de la taula de marcs horaris definits. 
               
Creació d'un espai o equip nou per reservar (administració)  
Abans de poder fer reserves d'espais i/o equips cal definir-los des del panell 
d'administració del mòdul. Una vegada definits aquests espais i/o equips, estaran 
disponibles per ser reservats. 
La definició dels espais o equips per reservar s'ha de fer des del panell     
d'administració del mòdul de reserves. Es pot accedir des del menú horitzontal 
Administració, submenú Intranet i clicant a Reserves. 
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                            Imatge 5 - Accés a l’administració de les reserves 
         
S’obre una taula amb la informació dels espais i/o equips que han estat definits, des de 
la qual es podran fer les accions d’editar, esborrar i assignar reserves preferents per al  
professorat, i un menú d’administració amb tres opcions:  
        - Afegeix un espai o equip per reservar nou.  
        - Mostra els espais o equips per reservar.  
        - Configura el mòdul.  
Al clicar Afegeix un equip o espai per reservar nou s’obrirà el formulari. 
                

 
       Imatge 6 - Formulari de creació d'un espai o equip per reservar nou 
          
        - Nom de l'espai o equip: nom amb el qual es reconeix l'espai o equip per  
        reservar.  
        - Descripció: breu descripció que permet situar o identificar l'espai o  
        equip.  
        - Color associat: color que es mostrarà a la taula mensual de reserves i  
        permetrà identificar ràpidament l'espai o equip.  
        - Marc horari: permet escollir un marc horari per tal d'associar-lo a un  
        espai o equip per reservar. En cas d'associar-se l'espai o equip a un  
        marc horari, la presentació de les dades a les taules de reserves es  
        farà segons aquest marc horari. Aquest camp només apareix si prèviament  
        s'han definit marcs horaris.  
        - Taula per columnes: si se selecciona aquesta opció, la informació  
        setmanal de reserves es mostra en forma de taula, on cada columna  

representa un dia de la setmana . Altrament, la presentació de la informació de 
reserves setmanals es presenta de manera que cada dia de la setmana és una taula 
on les hores estan situades en columnes .  

        - Estat: cal marcar l’opció Estat (actiu/inactiu) perquè l’espai o equip  
        sigui accessible. Marcar l'opció equival a dir que l’espai o equip està  
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        actiu i pot ser reservat.  
Una vegada completat el formulari, clicar al botó Crea l’espai o l’equip per reservar. 
               
Configuració del mòdul de reserves (administració) 
Del mòdul de reserves es poden definir alguns paràmetres. Per editar-los i modificar-los 
es fa clic a l’enllaç Configuració del mòdul. S’obrirà un formulari amb els paràmetres 
de configuració del mòdul.       
       

 
       Imatge 7 - Formulari de modificació de la configuració del mòdul de  
      reserves 
         
       - Grup per a les reserves preferents: estableix quin grup apareixerà a la  
        llista de persones a favor de les quals es poden fer reserves  
        preferents. Normalment serà el grup de professorat del centre.  
        - Setmanes vista per a les reserves: permet definir fins a quantes  
        setmanes vista es poden fer reserves puntuals d'espais i/o equips.  
        - Mostra els caps de setmana: si es marca aquesta opció, a les taules de  
        reserves apareixeran els dissabtes i els diumenges. Altrament, només es  
        mostren els dies de la setmana de dilluns a divendres.  
        - Mostra inicialment la taula del mes: si se selecciona aquesta opció,  
        quan s'accedeix al mòdul de reserves, s'obre directament la taula  
        mensual de reserves. Altrament, s'obre la taula d'espais i equips per reservar.  
        - Esborra automàticament les reserves antigues: si es marca aquesta opció,  
        les reserves caducades s'esborren automàticament. D'altra banda, les  
        haurà d'esborrar un usuari d'administració des del propi mòdul fent clic  
        a l'enllaç anomenat Esborra les reserves antigues.  
        - Mostra els colors dels espais a la taula d'espais i/o equips per  
        reservar: si es marca aquesta opció a la taula d'espais i equips per  
        reservar, les files queden pintades dels colors establerts per als espais i equips.  
 
Assignació de reserves preferents (administració) 
Les reserves preferents, normalment, es faran a les persones que estan en el grup 
professorat. Per tant, abans de fer reserves preferents, cal que el professorat  del centre 
estigui dins d’aquest grup.  
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       Imatge 8 - Taula d'espais i equips per reservar definits  
         
En fer clic a l'opció Assignar de la taula d'espais i equips definits, es visualitza una taula 
amb l'estat actual de les reserves i un formulari per fer assignacions preferents noves o 
anul·lar-ne. En aquest cas, la taula també pot tenir dos formats diferents, segons si s'ha 
triat la visualització vertical o horitzontal. 
         

        
       Imatge 9 - Formulari d'assignació d'una reserva preferent 
         
Per crear una reserva preferent, cal omplir els diferents camps del formulari de la imatge 
anterior i fer clic al botó Fer reserva preferent:  
        - Dia de la setmana: llista des d'on es tria el dia de la setmana en què  
        es vol fer una reserva preferent.  
        - Professor/a: mostra la llista de persones que hi ha al grup professorat  
        i a favor de les quals es podrà fer una reserva preferent.  
        - Grup: permet indicar amb el grup que s'utilitzarà l'espai o equip.  
        - Hora inici/acabament: permet establir l'hora de la reserva.  
               
Creació i anul·lació de reserves puntuals 
L'objectiu de tot el que s'ha explicat anteriorment és que els usuaris de la intranet del 
centre puguin reservar de forma puntual espais i/o equip, o bé puguin disposar de forma 
permanent de les reserves d'aquests espais o equips. 
Tenir accés a les taules reserves no implica necessàriament poder formalitzar-ne. Només 
podran formalitzar reserves les persones que tinguin drets d'addició sobre el mòdul. Si 
només tenen accés de lectura podran accedir a les taules, però no podran fer reserves 
dels espais i/o equips.  
Els usuaris professors i de l’ampa podran fer reserves d’aules i equipaments. 
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9.19 El mòdul Tauler de notes 
 
En un centre docent sovint es generen petites notícies i informacions que cal fer arribar 
a la resta de membres de la comunitat educativa. Entre el professorat és habitual que 
aquestes informacions es facin arribar per mitjà de fulls impresos posats a les taquilles, 
normalment situades a la sala del professorat. El tauler pot suplir, en gran mesura, l’ús 
de les taquilles aportant un conjunt important d’avantatges: 
        - Enviament immediat en el moment en què s’escriu la informació, sense  
        necessitat de fer-ne còpies i portar-les a les taquilles.  
        - Possibilitat de consultar les informacions i enviar-les des de qualsevol  
        ordinador amb connexió a Internet.  
        - Reducció de la despesa en paper i fotocòpies.  
        - Possibilitat d’enviar documents electrònics, com documents de text,  
        imatges, sons...  
        - Possibilitat de poder enviar informacions d’una forma àgil i segura a  
        tots els membres de la comunitat educativa: professorat, alumnat,  
        famílies...  
        - Possibilita que aquelles entitats que estan vinculades al centre puguin  
        enviar informacions a tots els membres de la comunitat educativa de  
        forma autònoma i directa. Caldrà preveure per aquests casos que tinguin  
        a la seva disposició un accés a la intranet amb nom d’usuari i  
        contrasenya reservat per ells.  
Una possible manera d'accedir a les notes del tauler consisteix en fer clic a l'enllaç 
anomenat Tauler, situat en el bloc Menú. 

                                         
                                 Imatge 1 - Accés a les notes del tauler 
         
El tauler mostra les informacions, que anomenarem notes, en una taula ordenades per 
data i hora d'enviament. 
        

 
       Imatge 2 - Notes enviades al tauler  
         
Les notes del tauler poden contenir comentaris. 
Per a cadascuna de les notes hi ha un conjunt d'icones que permeten portar a terme 
diverses accions. 
            Permet editar una nota o comentari del tauler. 
           Permet esborrar una nota o comentari del tauler. 
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           Serveix per amagar una informació i deixar de visualitzar-la. La  
            resta d'usuaris la seguiran veient. 
          Dóna informació de les persones que han accedit a la informació. 
            Apareix, només, si la nota admet comentaris i dóna accés al  
            formulari d'entrada de comentaris. 
            Permet validar les notes pendents de validació. Aquesta icona només  
            la veuen els usuaris o les usuàries que poden validar notes, segons  
            la configuració del mòdul . 
             Marca les notes per tenir-les més presents si són més importants que la resta. 
            Fer que una nota caduqui. 
 
El Tauler, degut a la facilitat d'ús que presenta, pot esdevenir un espai de comunicació 
important amb un ús destacat. Això pot provocar que les notes s'acumulin i 
s'emmagatzemi una quantitat d'informació gran. Per fer més fàcil la cerca de notes és 
possible classificar-les en temes o categories i, posteriorment, es permetrà filtrar les 
notes segons aquests temes o categories. 
Amb la finalitat de facilitar la cerca i el filtre d'informació, el tauler incorpora el 
filtratge per les diferents classes del centre ( P3, P4,...) i generals. 

       
         
            Imatge 3 – Filtratge per temes 
També es té la possibilitat de visualitzar totes les notes i veure les notes caducades. 
 
Administració del tauler de notes (administració)  
L'apartat d'administració d'aquest mòdul serveix, bàsicament, per definir com ha de 
funcionar el tauler de notes per als diferents usuaris de la intranet. Es pot accedir a 
l'administració del tauler des del menú horitzontal Administració, clicant a Intranet i 
fent clic a la icona Tauler. En fer-ho, s’obre una finestra amb informació de la 
configuració actual del tauler i des d’on es poden fer els canvis que es creuen necessaris.  
Des del tauler de configuració, es poden crear categories de notes, decidir quins grups 
de la intranet poden ser triats a l’hora d’enviar una nota perquè la puguin veure, quin 
grup d'usuaris pot validar les notes enviades, etc. 
 

                                                    
       Imatge 5 - Icona d'accés a l'administració del tauler de notes 
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       Imatge 6 – Permisos d’accés pels diferents grups 
 
Clicant a l’enllaç Crea un tema nou que es veu a la imatge anterior portarà al formulari 
de creació de temes nous. 

 
Imatge 7 - Formulari de creació d’un tema nou o categoria del tauler 
        

    
Imatge 8 - Nivell de permisos en el tauler de notes 
         
Hi ha fins a set nivells de permisos, cadascun dels quals inclou les opcions dels 
anteriors. A més, per a cada grup, és possible optar perquè les informacions que enviïn 
requereixin validació. Els nivells de permisos en l'ús del tauler són: 
 
            1 – Llegir: Permet llegir les notes del tauler. És el permís més bàsic  
            i no dóna opció a enviar o comentar informacions. 
            2 – Comentar: Permet comentar les informacions, si és que admeten  
            comentaris. 
            3 – Redactar: Permet crear notes noves, però no permet triar els  
            destinataris de les notes. Aquest permís hauria d’anar acompanyat  
            del requeriment de validació.  
            4 – Triar destinataris: Permet triar els grups que veuran les notes. 
            5 – Editar informacions pròpies: Permet editar les notes que una  
            mateixa persona ha enviat. 
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            6 – Esborrar informacions pròpies: Permet esborrar les notes que una  
            mateixa persona ha enviat. 
            7 – Editar i esborrar informacions alienes: Permet editar i esborrar  
            les notes de tothom. Normalment, aquest permís es donarà al grup de  
            persones que moderen el tauler. 
 
La resta de paràmetres del tauler com ara: el grup de persones que poden verificar les 
notes, la caducitat que tenen les notes, la mida màxima dels fitxers adjunts a les 
notes,...són paràmetres a configurar segons les necessitats del centre. 
Fer clic al botó Modifica la configuració per fer efectius els canvis. 
         
Enviament de notes al tauler 
Per enviar notes noves al tauler amb els temes creats, s’ha d’entrar al tauler de notes a 
través del menú i clicant a l’enllaç Tauler.  
       

 
       Imatge 9 - Formulari de creació d'una nota nova 
         
Els camps del formulari de creació d'una nota nova són: 
        - Contingut de la nota: és l'espai on es posa la informació que es vol  
        transmetre per mitjà de la nota que s'està creant. També permet triar el  
        tema o categoria on quedarà classificada la nota.  
        - Data de publicació: apareix la data en el moment que s'envia una nota.  
        Aquest camp no es pot editar.  
        - Data de caducitat: quan s'arribi a la data posada en aquest camp, la  
        nota s’esborrarà automàticament. La data que surt per defecte en aquest  
        camp depèn de la configuració del funcionament del tauler.  
        - Titular: informació breu del contingut de la nota que pot estar present a la 
pantalla d'inici, i des del qual es pot accedir directament al contingut de les notes.  
        - Des de: data en què apareixerà el titular en el bloc Titulars.  
        - Fins a: data en que desapareixerà el titular del bloc Titulars.  
        - Enllaç on trobar més informació: permet enllaçar una URL a la nota com a  
        informació addicional.  
        - Text de l'enllaç: text que mostrarà l'enllaç.  
        - Adjunta un fitxer informatiu: permet adjuntar un fitxer a la nota per  
        ampliar-ne la informació.  
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        - Text de l'enllaç amb el fitxer: text que mostrarà l'enllaç del fitxer.  
        - Destinataris: permet marcar a quins grups d'usuaris va dirigida la nota.  
        - Admet comentaris: si es marca aquesta casella, es podran enviar  
        comentaris a la nota.  
          
Fàcilment, el tauler pot esdevenir un concorregut espai de comunicació entre les 
persones usuàries de la intranet del centre. Per aquest motiu, és important insistir en la 
necessitat de classificar correctament les notes del tauler. 
Si una persona usuària té accés a una nota i no té accés a la categoria on aquesta nota 
està classificada, la podrà veure igualment. En aquest cas, la nota només serà visible 
quan es triï la opció de visualitzar totes les notes del tauler. 
Els usuaris professors i de l’ampa podran afegir notes amb la posterior validació de 
l’administrador. 
 
9.20 El mòdul Visites 
 
En l'entorn d'un centre resulta convenient disposar d'un mecanisme de supervisió de l'ús 
que fan els usuaris de la intranet: qui hi accedeix, on ho fa, quantes vegades.... 
Una vegada activat, el mòdul visites crea un registre dels accessos que fan els usuaris 
validats en aquells mòduls que l'administració desitja monitoritzar. Aquest registre 
permet comprovar si un determinat membre ha accedit a un contingut i quan ho ha fet. 
Cal remarcar que el mòdul visites només pot supervisar els accessos uns mòduls en 
concret. La raó és que, per poder ser objecte de monitorització, els mòduls ho han de 
suportar. 
L'ús d'aquest mòdul es restringeix a l'administració i als usuaris autoritzats mitjançant el 
permís pertinent a la taula de permisos. 
S’accedeix pel menú Administració, clicant a Intranet i a la icona Visites.      
       

 
       Imatge 1 - Primera taula de visites del mòdul visites  
         
Es poden veure quatre taules: 
        Total de visites per mòdul en els darrers x dies (per defecte: x = 90)  
        Total de visites per mòdul en els darrers 30 dies  
        Total de visites per mòdul en els darrers 7 dies  
        Total de visites per mòdul en les darreres 24 hores  
Aquestes taules mostren les visites que ha tingut un determinat mòdul en el període de 
temps indicat. No apareixen tots els mòduls de la intranet, sinó només aquells que s'ha 
indicat que s'han de monitoritzar. 
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A la part inferior de la pàgina, a sota d'aquestes taules, apareix un llistat dels mòduls 
presents a la intranet, juntament amb un enllaç que permet activar o desactivar la seva 
observació. 
        
 

 
       Imatge 2 - Mòduls en observació  
         
        
L’operació que es du a terme en clicar als enllaços Observa i Deixa d’observar és       
l’eliminació o la creació d'un lligam entre el mòdul visites i el mòdul corresponent.  
La vista per defecte del mòdul visites mostra resums per mòduls.  
També és possible veure un resum per usuari o usuària, clicant a l’enllaç Visites dels 
usuaris/àries, situat a la part superior de la finestra. 
         
       

 
       Imatge 3 - Enllaç Visites dels usuaris/àries  
         
Apareixerà una taula amb el llistat dels usuaris de la intranet. Si la llista és llarga, es pot 
desplaçar més avall mitjançant el paginador i, addicionalment, fer un filtratge per grups.  
         
       

 
       Imatge 4 - Taula d'usuaris en el mòdul visites 
         
Per veure un detall dels accessos fets per un usuari o usuària, es pot clicar sobre el seu 
nom a la taula. Per exemple, clicant sobre l’administrador, s’observaran tres taules: 
        - Darreres 20 visites, amb informació de data i hora  
        - Visites per mòdul dels darrers 30 dies  
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        - Última visita registrada als mòduls en observació  
Les últimes visites es guarden amb detall, però de la resta només es mantenen dades 
estadístiques. 
Clicant a l’enllaç Configuració del mòdul, situat a la part superior de la finestra permet 
ajustar determinats valors de configuració del mòdul visites.  
         
       

 
       Imatge 5 - Configuració del mòdul visites 
         
El paràmetre Dies que s'emmagatzemen les visites indica el període de temps en què es 
conserven les dades de navegació dels usuaris. És convenient indicar períodes breus de 
temps, sobretot en cas de tenir moltes visites perquè això provoca un creixement molt 
ràpid de la taula associada al mòdul, cosa que pot redundar en problemes de velocitat       
d’accés a les pàgines de la intranet. 
El paràmetre següent serveix per indicar quant de temps ha de passar entre dos clics 
d'un usuari o usuària a un mòdul determinat perquè es considerin visites diferents. 
L’objectiu d’això és que accions molt properes en el temps (per exemple la lectura de 
missatges en el fòrum) es considerin una sola visita. 
La IP de la xarxa interna serveix per diferenciar els accessos interns (des de dins del 
centre) dels externs (des de fora del centre). La configuració per defecte, 192.168.0.x, 
correspon a la xarxa de la gran majoria de centres. 
Els indicadors gràfics són unes imatges de forma circular de color vermell, taronja i 
verd que serveixen per indicar el nivell d’ús d’un mòdul. Els llindars que marquen la 
presència d'un indicador o d'un altre es poden configurar en aquesta secció. 
El llindar de l'indicador vermell marca el nombre de visites per sota del qual es mostrarà 
aquesta icona. Si el nombre de visites supera el llindar vermell però no el verd, es 
mostrarà l'indicador de color taronja i si supera el llindar verd, apareixerà en aquest 
color.  
         
Lligams (Opcional) 
Un lligam és un vincle entre dos mòduls que serveix per a que, en carregar-se un d'ells, 
l'altre efectuï alguna acció. Un exemple d’això és el següent: donada l'existència d'un 
lligam entre el mòdul tauler i el de visites, cada vegada que un usuari o usuària 
accedeixi al primer, el segon serà notificat i comptabilitzarà aquest accés. 
Atès que els lligams s'estableixen entre dos mòduls, la seva gestió es pot realitzar des de 
l'administració de mòduls. S’ha d’anar al menú Administració, submenú Sistema i 
clicant a Mòduls. 
A la taula de mòduls, es localitza la fila corresponent al mòdul que es vol lligar amb les 
visites. A la columna Accions, clicar a l’enllaç Lligams corresponent en aquest mòdul.  
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       Imatge 6 - Finestra dels lligams del mòdul Llibres  
         
Hi ha tres lligams disponibles:  
       detic_visites  
        pn_bbcode 
        pn_bbsmile  
El lligam al detic_visites si està activat el mòdul està en observació.  
Els enllaços dels mòduls en observació que apareixen al mòdul visites són, en realitat, 
enllaços a l’activació i a la desactivació de lligams. 
El suport per a lligams del pn_bbsmile només està implementat pel mòdul de       
notícies (News) i el seu funcionament és el següent: quan un usuari o usuària escriu una 
notícia, pot utilitzar emoticones tals com :-) o ;-).  
Quan el mòdul està activat i el lligam establert, en visualitzar-se el contingut de la 
notícia se substitueixen els caràcters :-) per la icona . 
         
Una possible aplicació del mòdul visites és saber quins alumnes i quantes vegades han 
accedit a un exercici en línia. Això permet valorar quins porten la feina al dia, quins ho 
fan al darrer moment i quins ni tan sols es llegeixen els enunciats. 
L’usuari administrador és l’únic que pot administrar i utilitzar aquest mòdul. 
 
9.21 Configuració general 
 
El PostNuke és un entorn modular, on cada mòdul és un ens independent que actua 
seguint les regles internes de funcionament del PostNuke, amb l’objectiu d’aportar 
funcionalitats.  
Aquesta independència provoca que, com s’ha vist fins ara, cada mòdul tingui la seva 
interfície d’administració, separada de les de la resta, circumstància que provoca una 
dispersió considerable. Per solucionar-ho, el PostNuke integra una eina anomenada 
Tauler d’administració que conté accessos als entorns d’administració de tots els 
mòduls actius. Quan s’activa o desactiva un mòdul n’apareix o en desapareix la icona al  
Tauler d’administració, des d'on es pot accedir a la interfície d’administració del mòdul. 
S’accedeix des del Menú Administració i clicant a Sistema, Intranet o Continguts.  
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       Imatge 1 - Tauler d’administració obert per la pestanya Sistema  
         
El tauler d’administració presenta un menú en forma de pestanyes a la part superior que 
classifica els accessos a les interfícies d’administració en quatre categories: Continguts, 
Intranet, Sistema i Utilitats. 
Els noms i la quantitat de pestanyes es poden modificar, clicant a la icona Categories 
d’administració de la pestanya Sistema.  

                                               
        
                       Imatge 2 - Icona d’accés a les Categories d’administració 
         
 Cada categoria presenta tres opcions: edició, eliminació i accés al seu contingut. 
      

   
       Imatge 3 - Gestió de les categories d’administració  
         
Es pot modificar el nom i la descripció de les categories entrant a la opció Edita. Si es fa 
algun canvi i es vol conservar, clicar a Actualitza la categoria. 
L’enllaç Modifica la configuració, situat en el menú horitzontal superior, permet accedir 
a una pàgina des d'on moure els accessos a les interfícies d’administració d’una 
pestanya a una altra, mentre que Nova categoria crea una pestanya nova.  
A la pestanya Intranet es troben icones per accedir a les finestres d’administració dels 
mòduls Usuaris i Grups. 
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       Imatge 4 - Pestanya Intranet  
         
Tots els enllaços presents en el Menú horitzontal apareixen en alguna de les pestanyes 
del Tauler d'administració, és a dir, el primer és un subconjunt del segon. 
       
        

 
        
       Imatge 5 - Pestanya Sistema  
         
En aquesta pestanya es troben accessos a les interfícies d'administració de mòduls 
essencials del PostNuke, com són la configuració dels blocs, dels mòduls, dels permisos 
i del Xanthia, entre d’altres. Així mateix, hi ha un accés al mòdul pnBackup, que permet 
crear i restaurar còpies de seguretat de la base de dades.  
El mòdul pnBackup permet fer còpies de seguretat totals o parcials de totes les taules 
que es tinguin a la base de dades, independentment de si corresponen al PostNuke o a 
qualsevol altre CMS o aplicació. 
Clicant a la icona: 

                                           
       Imatge 6 - Accés a la configuració general del PostNuke  
         
la finestra que es veu després correspon al mòdul Settings, que serveix per modificar 
alguns paràmetres que afecten a tota la intranet. 
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Imatge 7 – Formulari general de configuració 
       
L’opció Desconnecta el lloc web serveix per denegar tots els accessos a la intranet 
excepte el corresponent a la sessió de l'administrador o administradora que l'hagi 
activat. Si es desconnecta, qualsevol intent d'accés a la intranet mostrarà una pantalla on 
s'informa del tancament, juntament amb el missatge existent en el camp Motiu pel qual 
el lloc web està desconnectat.   
Cal ser molt prudent en desconnectar la intranet, atès que si es tanca el navegador o es 
surt sense haver-la tornat a connectar, l'accés serà denegat. En aquesta situació, l'única 
manera de recuperar la connexió és mitjançant el phpMyAdmin. Per fer-ho, cal accedir 
a la taula iw_nuke_module_vars, editar el registre anomenat siteoff (columna pn_name)  
i substituir el valor s:1:"1"; per s:1:"0";. 
El formulari següent correspon als metadescriptors, que són paraules claus que 
apareixeran a les capçaleres de totes les pàgines de la vostra intranet, dins d'etiquetes 
tipus <meta name="Keywords">. Els buscadors d'Internet (Google, Yahoo, etc) fan 
servir aquesta informació, juntament amb d'altra, per categoritzar les pàgines web.  
         
       

 
       Imatge 8 - Secció dels metadescriptors  
          
El formulari dels entorns visual permet triar quin d'ells serà el que s'utilitzarà per 
defecte. Si s'activa l'opció Permetre als usuaris/àries canviar-se l'entorn visual, aquests 
podran triar el que prefereixin d'entre tots els actius (els que apareixen en el menú 
desplegable). 

 
Imatge 9 – Formulari d’entorns visuals 
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Al formulari Paràmetres multillenguatge cal indicar quin és l'idioma principal de la 
intranet. Si l'usuari o usuària no en selecciona un altre en el bloc d'idiomes, tota la 
informació possible es mostrarà en aquest idioma. 
         
       

 
       Imatge 10 - Formulari d’idiomes  
         
L’activació de les característiques multilingües possibilita l'ús del bloc d'idiomes per 
canviar els missatges del sistema i activa l'accés als idiomes que no són el principal de 
la intranet. 
El paràmetre Utilitza banderes per canviar d'idioma permet substituir el menú 
desplegable del bloc d'idiomes per les banderes associades a cada un d’ells. 
El PostNuke ofereix la possibilitat de sincronitzar l'idioma dels missatges del sistema 
amb el del navegador de l'usuari o usuària. Per fer-ho, cal seleccionar Sí a l'opció de 
detecció automàtica de l'idioma (imatge dels paràmetres multillenguatge). 
La configuració de la pàgina inicial permet modificar el mòdul que es visualitza a 
l'accedir a la intranet. Per defecte, es mostren les notícies però es podria fer que 
aparegués, per exemple, l'Agenda seleccionant detic_agendes en el menú desplegable. 
Opcionalment, es poden passar paràmetres, cosa que possibilita, en el mateix exemple, 
la visualització d' una determinada agenda. 
         
       

 
       Imatge 11 - Formulari del mòdul que es carrega amb la pàgina inicial  
         
Els paràmetres de les notícies configuren el nombre d'articles (també anomenats 
històries) que apareixen a la pàgina d'administració i a la d'inici, així com el criteri 
d'ordenació (en el cas de la pàgina d'inici). El paginador és una utilitat que, en cas 
d'excedir-se el nombre màxim d'articles, mostra uns enllaços que permeten accedir als 
restants. 
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       Imatge 12 - Configuració de les notícies  
         
La secció de missatges d'error activa l'enviament d'informes mitjançant missatges de 
correu electrònic a l'administrador o administradora a en el cas que es produeixin errors 
en carregar-se pàgines de la intranet. 
Perquè aquesta característica funcioni, cal que l'ordinador amfitrió de la intranet tingui 
instal·lat i configurat un servei d'enviament de correus electrònics.  
         
       

 
       Imatge 13 - Configuració dels missatges d'error  
         
La miscel·lània engloba dues opcions que no tenen cabuda a cap de les altres seccions. 
El suport per mòduls heretats possibilita l'ús de mòduls desenvolupats per a versions 
antigues del PostNuke. El mòdul xFPDF requereix que aquesta opció estigui activada.  
La utilització de compressió provoca que una part de la informació de la base de dades 
es desi en format comprimit. Es recomana no activar-la perquè, eventualment, pot 
ocasionar alguns problemes. 
         

        
       Imatge 14 - Opcions de la miscel·lània  
         
Els Missatges al peu de pàgina són els textos que apareixen a la part inferior de totes les 
pàgines de la intranet. 
         
        

 
       Imatge 15 - Text del peu de pàgina  
         
La Configuració del backend modifica dos camps que s'envien amb la informació de la 
RSS, que són la descripció i l'idioma de les dades. 
Cal recordar que la intranet, en cridar-se mitjançant el fitxer backend.php, genera una 
RSS amb les notícies que pot ser enllaçada des de qualsevol altra intranet. 
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       Imatge 16 - Configuració del backend 
         
El nivell de seguretat permet ajustar les condicions en què es perden les connexions. 
En el nivell de seguretat baix, un usuari o usuària pot tancar el navegador i tornar-lo a 
obrir sense perdre la connexió. Aquest comportament és molt perillós en màquines 
compartides perquè si un usuari o usuària abandona la intranet sense desconnectar-se, el 
que vingui a continuació accedirà amb el mateix compte sense haver-se de validar. 
El nivell de seguretat mitjà té el mateix comportament que el baix, amb la diferència 
que les connexions es tanquen automàticament després d'un cert nombre de dies. 
En el nivell alt, les connexions s'eliminen en tancar el navegador, raó per la qual es 
recomana utilitzar-lo sempre, especialment en màquines compartides. 
         
       

 
       Imatge 17 - Opcions de seguretat  
         
El paràmetre d'inactivitat es fa servir per determinar el nombre d'usuaris de la intranet 
en un moment determinat. Una vegada transcorregut el temps indicat en el paràmetre 
sense que l'usuari o usuària hagi fet cap clic, passa a considerar-se inactiu. Es recomana 
no canviar el valor per defecte. 
El pnAntiCracker és una funcionalitat del PostNuke que protegeix la intranet d'intents 
d'accés amb comportaments propis de pirates informàtics (hackers) com, per exemple, 
utilitzant la URL, galetes o formularis modificats. Es recomana deixar-lo activat. 
L'ús de sessions per a usuaris no registrats facilita el còmput dels accessos anònims i en 
permet un càlcul més precís, de manera que es recomana deixar-lo a Sí.  
La configuració de les etiquetes HTML serveix per permetre o denegar l'ús del codi 
HTML en els enviaments de textos (per exemple, les notícies i els fòrums). 
L'objectiu d'aquesta característica és limitar la capacitat dels usuaris de fer enviaments 
que puguin comprometre la visualització de la intranet.  
Un exemple d'això seria la utilització d'un camp iframe, que possibilitaria la càrrega 
d'una pàgina web sencera dins del cos d'una notícia. 
         



La intranet en les escoles                                                                                            

                                                                                                                              Pàg. 135 

        
       Imatge 18 - Configuració de les etiquetes HTML per a la seva utilització  
      per part dels usuaris  
         
El paràmetre Converteix en caràcters normals les entitats HTML incrustades provoca 
que les entitats HTML introduïdes en els formularis, com per exemple &nbsp;, es desin 
a la base de dades com a caràcters estàndard. 
L'HTML segur és un filtre introduït a la versió 0.762 del PostNuke que ajuda a protegir 
dels atacs XSS (Cross Site Scripting). Actua filtrant els textos enviats pels usuaris abans 
de mostrar-los a les pàgines de la intranet, per tal d'eliminar codis HTML maliciosos. Es 
recomana deixar-lo activat.  
         
       

 
       Imatge 19 - Paràmetres de filtratge 
         
Una vegada finalitzada la modificació de paràmetres, clicar al botó Desa els canvis. Si 
no es fa, tots els canvis es perdran en visitar una altra pàgina. 
La configuració general de la intranet només pot ser realitzada per l’administrador. 
 
9.22 Edició de les pàgines HTML d’inici 
 
En l’inici de la intranet, abans d’accedir com algun dels usuaris vàlids, es pot navegar 
per les diferents seccions informatives ja creades. Aquestes seccions porten a pàgines en 
format html les quals es poden modificar amb programes d’edició de codi html com el 
Dreamweaver, Frontpage,... 
Aquestes pàgines en html estan ubicades en la carpeta intranet\documents\web a la qual 
es pot accedir des de l’explorador de windows si es té la intranet instal.lada en local o bé 
a través del programa ftp que s’utilitzi per gestionar-la si es té en un servidor extern. 
 



La intranet en les escoles                                                                                            

                                                                                                                              Pàg. 136 

 
Imatge 1 – Localització de les pàgines Html d’inici 
 
Amb el botó dret del ratolí es tindrà la opció d’obrir l’arxiu html amb el programa que 
es vulgui per editar-lo. A partir d’aquí es podrà editar l’arxiu com si d’una pàgina web 
html es tractés. Quan es guardin els canvis i reiniciant la intranet ( o F5 per refrescar el 
navegador ) es podran veure els canvis. 
En aquesta carpeta és on s’hauran d’emmagatzemar tots aquells arxius html que es 
tinguin creats, ja sigui per fer-los servir dins o fora de la intranet. Una vegada creats i 
guardats els arxius html en aquesta carpeta es procedeix a crear menús o enllaços web 
explicat en aquest manual. 
L’edició dels arxius i la seva posterior actualització només pot fer-ho l’administrador. 
 
9.23 Administració del Moodle 
 
A través del menú d’administració es pot accedir a la configuració del Moodle, gestió 
d’usuaris, cursos,... 
         

                                                 
                              Imatge 1 - Bloc del menú d'administració 
         
Per accedir al menú general es clica a l’enllaç Admin...         
             
La primera de les opcions fa referència a la configuració del sistema, on es poden 
gestionar diferents aspectes de l’entorn.  
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       Imatge 2 - Configuració de l’entorn 
         
El següent apartat és el dels usuaris, on es pot escollir el mètode d’autentificació, 
l’edició dels comptes d’usuari, afegir un nou usuari o usuària, o bé carregar diferents 
usuaris des d’un fitxer de text. En el Moodle hi ha explicades les diverses possibilitats. 
També es poden assignar alumnes a cursos, assignar tasques al professorat i 
d'administració d’usuaris. 
         
        

 
       Imatge 3 - Administració dels usuaris 
         
El següent apartat s’utilitza per la gestió de cursos.  
         

 
       Imatge 4 - Administració dels cursos 
         
A continuació, apareixen dues possibilitats més: Registres i Fitxers del lloc. 
Els registres fan referència a l’activitat que els usuaris han tingut en el sistema. Aquí es 
pot veure què ha fet cada usuari o usuària, cosa que proporciona una gran capacitat de 
control. 
Els fitxers del lloc són tots aquells fitxers que no pertanyen al Moodle i que s’han pujat, 
ja sigui via FTP o via plana web, per ser utilitzats a l’entorn de formació. 
             

  
       Imatge 5 – Registres i fitxers 
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9.24 Administració de cursos Moodle 
 
Un curs es caracteritza per tenir un espai propi i separat dels altres, per tenir un 
professorat assignat i, encara que en un principi no és necessari, per tenir-hi uns 
estudiants inscrits. Hi ha cursos de diferents tipus: els normals estan destinats a 
l’ensenyament, però també es pot crear cursos sense estudiants i que podrien destinar-se 
a facilitar la comunicació del professorat entre si o amb altres integrants de la       
comunitat escolar (pares i mares, associacions d’estudiants, etc.), és a dir, funcionarien 
com una mena d’intranet. 
En conseqüència, un lloc web que funciona amb Moodle té diferents cursos que es 
poden incloure en categories per facilitar-hi l’entrada. Aquesta organització del lloc és 
una idea important que cal tenir pensada quan s’ha de crear el lloc. S’ha de plantejar 
quins cursos s’hi posaran, si  poden agrupar-se en categories (com ara, cursos 
d’informàtica, etc.). Aleshores, es creen les categories i, un cop es tinguin, es crearan, a 
dins de cadascuna d’elles els cursos.  
En el cas que es vegi necessari, també podreu es pot crear subcategories de cursos. Per 
exemple, es pot tenir una categoria anomenada informàtica i, a dins d'ella dues 
subcategories: ofimàtica i tractament de la imatge. 
 
Creació d’una categoria de cursos 
Amb privilegis d’administrador/a s’ha d’anar al menú d'administració del lloc i es clica 
sobre l’opció Cursos. S’obrirà una pàgina anomenada Categories de cursos, des d'on es 
pot gestionar tot el que fa referència a l’estructura de categories, subcategories i cursos 
del lloc.  
 

 
Imatge 1 – Gestió de cursos i categories 
Cal observar que hi ha la llista de les diferents categories de cursos, el nombre de cursos 
que conté, els botons d’edició per ocultar, esborrar o fer pujar o baixar la categoria dins 
la llista; i, finalment la casella Mou categoria a, des d'on es poden classificar i 
reordenar. També hi ha el botó per afegir categories noves. 
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Per afegir cursos a les categories es pot fer de dues maneres:  
Fent clic sobre el botó Afegeix un nou curs que hi ha a la part inferior de la pàgina, o bé 
fent clic sobre el nom de la categoria i, en la pàgina següent, on apareixeran llistats els 
cursos d'aquesta categoria (si en té algun), fent clic al botó Afegeix un nou curs.  
         
Creació d’una subcategoria de cursos 
Primer de tot s’ha de tenir creada la categoria de la qual penjarà la subcategoria.  
Per crear la subcategoria s’ha de crear com si fos una categoria. Quan s’ha creat, 
utilitzant  els desplegables Mou categoria a: de la llista de categories ( imatge 1 ) es 
desplega la categoria que es vol ser subcategoria d’una altra i es tria la categoria de la 
qual s’ha de ser subcategoria. Per exemple, si es té la categoria Matemàtiques i es vol 
crear la subcategoria Les divisions, doncs s’ha de crear la categoria Les divisions, 
desplegar de la llista de categories el desplegable de Les divisions i triar Matemàtiques. 
És important una bona organització dels cursos en categories i subcategories per 
facilitar als estudiants la cerca dels curs on estan inscrits. 
 
Creació de cursos 
La unitat bàsica de Moodle és el curs. I un curs es pot configurar de moltes maneres 
diferents per tal que respongui plenament a les necessitats educatives. 
Hi ha 3 tipus diferents de cursos: 
        - El curs amb estructura setmanal on un cop fixades les setmanes que  
        durarà i la data d'inici, es determina automàticament les dates de les  
        setmanes en què s’impartirà. Aleshores el professorat podrà incloure en  
        aquestes setmanes els recursos i activitats que cregui oportuns.  
        - El curs amb estructura per temes. Aquí el que es fixa és el nombre de  
        temes (que poden ser unitats didàctiques, quinzenes o el que es vulgui)  
        que després es poblaran amb recursos i activitats.  
        - El curs de tipus social. Cal recordar que Moodle és un entorn d’ensenyament  
        i aprenentatge constructivista on té una gran importància el debat,  
        l'intercanvi d’opinions i el treball cooperatiu. Res millor que  
        organitzar un curs al voltant d’un fòrum de discussió per afavorir  
        aquest tipus d’aprenentatge. Tot i que, per descomptat, es pot afegir  
        també els diferents recursos i activitats.  
La configuració d’un curs és una tasca important que cal aclarir abans de crear-lo per a 
poder personalitzar-lo. Tanmateix un cop creat un curs, si es veu que no s’ajusta a allò 
que es volia,  sempre quedarà la possibilitat de modificar les opcions a través de la 
reconfiguració dels paràmetres del curs. 
Per crear un curs clicar sobre el nom d’una categoria o subcategoria de cursos i, quan 

aparegui el llistat de cursos, prémer el botó  
Si es fa així, no caldrà triar la categoria a la qual pertany el nou curs, perquè serà la de la 
pàgina anterior. També es pot prémer aquest mateix botó en la pàgina on es llisten totes  
les categories, però en aquest cas s’haurà de triar la categoria a la qual s’adscriurà el 
curs.  
Sigui quin sigui el camí triat per crear el curs apareixerà la pàgina d’edició del curs, 
amb els diferents paràmetres que es podran configurar: 
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Imatge 2 – Opcions generals  
 
        - Les primeres opcions són generals: la Categoria a la que pertanyerà el  
        curs, el Nom complet, el Nom curt que apareixerà en la barra superior de  
        navegació, un número identificatiu opcional ( Número ID ), el Resum del  
        contingut del curs i el format del curs (recordar que pot ser setmanal,  
        per temes o social).  

 
Imatge 3 – Opcions concretes del curs 
 
       -  A continuació es fixa la Data d'inici a partir de la qual es calcularan  
        les setmanes    
        - La Durada de la inscripció és el temps durant el qual un estudiant està  
        inscrit en aquest curs. Si es determina, per exemple 60 dies, passat  
        aquest temps l’estudiant ja no podrà entrar-hi. És preferible deixar-ho  
        a l’opció per defecte Il·limitat.  
        - És important fixar el Nombre de setmanes/temes del curs. Si no se sap  
        exactament quant podrà durar no hi ha problema, es pot posar una quantitat  
        aproximada i, si cal, es podrà afegir o treure més endavant setmanes/temes  
        des del propi curs des del menú Administració | Paràmetres  
       - Un curs amb molts estudiants es pot dividir en diferents grups per a  
        facilitar-ne el seguiment. Aquests grups, que es defineixen al ode de  
        grups, poden ser grups separats, terme que significa que els estudiants  
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        d’un grup ignoren l’existència dels estudiants de l’altre grup. 
        Però es pot establir els grups visibles, és a dir, que tot i que els  
        estudiants treballen en grups, poden veure el que fan els de l’altre  
        grup. Cal dir que cada grup, a més, pot tenir professorat diferent.  
        L’opció per defecte és sense grups.   
        - Si es tria la possibilitat d’establir grups al curs s’haurà d’indicar  
        si això afectarà a totes les activitats del curs per defecte, o bé es  
        decidireu més endavant, activitat per activitat al desplegable  Imposa: 
 

            
           Imatge 4 – Opció Imposa 
 
        Si es tria l’opció Sí, totes les activitats es faran per grups separats.  
        Mentre que l’opció per defecte, No, permetrà decidir-ho activitat per  
        activitat.  
        - La Disponibilitat es refereix a si un curs es mostra o no als  
        estudiants. Quan s’està preparant, o quan encara no es vol oferir, es mantindrà en 
l’opció Aquest curs està ocult, però quan es vulgui publicar es deixarà en Aquest curs 
està disponible. 
        Les icones de l’ull obert o tancat de la pàgina de les Categories de  
        cursos tenen la mateixa finalitat. 
 

 
Imatge 5 – Opcions d’edició 
 
        - La Clau d’inscripció impedeix que els usuaris  del lloc que no la  
        coneguin entrin en un curs. És molt útil protegir un curs amb una  
        contrasenya que només es donaran als interessats en seguir-lo.  
        - Un professor/a pot deixar que entrin convidats al seu curs per a mostrar  
        el seu treball, per a rebre ajuda d’altres companys, etc. Al desplegable  
        Accés de visitants es pot triar entre impedir-ne l'accés, permetre  
        l’entrada de totes les persones que premin el botó Entrada de visitants  
        de la pàgina d’identificació del lloc o permetre només l’entrada dels  
        visitants als quals s’hagi donat la clau d’inscripció.  
        - No sempre es té la possibilitat de preparar tot un curs per avançat,  
        així que és probable que, mentre els estudiants estan fent les  
        activitats del tema 3, el professorat estigui encara preparant les  
        activitats del tema 8. Des del desplegable Temes ocults es pot fer que  
        els temes que s’han ocultat quedin completament fora de la vista dels  
        estudiants o bé que puguin veure el resum.  



La intranet en les escoles                                                                                            

                                                                                                                              Pàg. 142 

 
Imatge 6 – Més opcions de cursos 
 
        - El desplegable Notícies per mostrar permet determinar el nombre de  
        missatges del fòrum de notícies del curs (que es crea per defecte al  
        crear un curs nou) en el bloc Darreres notícies. Aquest bloc es pot activar o 
desactivar a voluntat del professorat. 
        - Des de  Mostra les qualificacions es determina si els estudiants veuran o  
        no els resultats obtinguts en els seus treballs. És semblant a Mostra  
        informes d’activitat des d'on es determina si els estudiants podran veure  
        o no un informe amb les activitats que han de fer, les que tenen  
        pendents i les qualificacions obtingudes. Cal saber, tanmateix, que el  
        professorat ho pot veure sempre des del menú Administració | Qualificacions 
        - La Mida màxima de càrrega fixa el límit en la mida dels fitxers que els  
        estudiants poden pujar al sistema quan envien un fitxer. Tot i que, en  
        establir les variables del lloc, ja es marca el límit per a tot el lloc,  
        ara el professorat podrà marcar un límit inferior. 
        És convenient no permetre fitxers massa grans per tal que els estudiants  
        s’acostumin a utilitzar programes que no carreguin massa la mida dels  
        fitxers (documents d'OpenOffice, imatges en format gif, etc.).  
        - Hi ha cursos en què la paraula professor no és la més adient i és millor  
        tutor, facilitador, instructor, etc. El mateix passa amb els estudiants  
        que poden ser participants, col·legues, etc. Es poden canviar aquestes  
        paraules des de les opcions La vostra paraula per a ...  
         -Imposa idioma impedeix que els estudiants puguin triar un idioma  
        diferent del que per defecte té el curs, és a dir, si no s’imposa  
        l'idioma l’estudiant podria triar d’una llista l'idioma en què  
        apareixeran els blocs del curs, si així s’hagués determinat a les  
        variables generals del lloc. Pot ser útil imposar, en un curs de  
        francès, l'idioma francès en un lloc on l'idioma és el català. Amb això  
        l’estudiant, quan entri al curs, trobarà tot l’entorn en francès.  
        El mateix pot passar si imposeu l’anglès: 
       - Un metacurs és un curs que no té estudiants sinó que està per sobre de  
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        cursos normals amb estudiants. Aquests són per tant subcursos, i un  
        estudiant d’un d’aquests subcursos automàticament té accés al metacurs. 
 
        Quan s’hagi configurat totes les opcions cal prémer el botó Desa canvis per  
        crear el curs.    
         
Un cop creat un curs encara es pot modificar les opcions a través de la reconfiguració 
dels paràmetres del curs: menú Administració | Paràmetres. 
 
Assignar professors a un curs  
 
Un curs ha de tenir necessàriament, un professor/a. Moodle, a més, permet afegir-ne 
tants com es vulguin, ocultar-los a la vista dels estudiants i assignar-los diferents 
privilegis d’edició.   
Tot just quan s’acaba de crear un curs, el sistema demanarà que s’assigni professors 
mitjançant la pantalla Professors actuals amb una casella on escriure un nom i cercar-lo 
a la base de dades d’usuaris del lloc, i sinó també es pot des de la llista de cursos de 
cada categoria clicant a la icona  

 
Imatge 7 – Accés a l’assignació de professors 
 
Apareixerà la finestra amb els diferents usuaris del sistema i des d’on poder triar 
l’usuari que pot ser professor clicant a l’enllaç Afegeix un professor  
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Imatge 8 – Llista de professors del curs i usuaris del sistema 
         
Es pot ordenar el professorat perquè aparegui en aquest ordre a la llista de professors, o 
bé assignar a tots el mateix número d’ordre. Per ocultar a la vista dels estudiants aquest 
professor/a nou, clicar sobre el desplegable de la columna Ordre i triar l’opció Oculta. 
En acabat, prémer el botó Desa els canvis.  
Si es vol treure un professor/a d’un curs, només cal clicar sobre Suprimeix professor de 
la part dreta de la pàgina. Demanarà confirmació i, si es dona, l’eliminarà 
definitivament.  
 
Inscriure manualment estudiants un curs  
Quan el curs ja té professorat ja s’hi poden afegir estudiants. Hi ha dues formes 
d’inscripció:  
        - En un curs on no hi hagi clau d’inscripció: aquí qualsevol estudiant,  
        només clicant sobre el nom del curs a la llista general de cursos del  
        lloc, podrà inscriure-s’hi tot dient que Sí quan se li pregunti si està  
        segur que es vol inscriure en aquell curs.  
         -Quan l’estudiant provi de fer això mateix en un curs que té clau  
        d’inscripció, el sistema li demanarà que escrigui aquesta clau.  
        Si el professorat li ha donat la clau, podrà continuar amb el procés  
        d’inscripció.  
        Però si no coneix la clau d’inscripció, no hi podrà entrar, i serà el  
        professorat qui l’haurà d’inscriure manualment.  
Des del menú d'administració del curs, clicar sobre Estudiants. 
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Imatge 9 – Menú Administració 
 
Apareixerà la pantalla Inscriu estudiants, que està dividida en dues finestretes: 

 
Imatge 10 – Inscripció d’estudiants al curs 
 
La de l’esquerra conté els estudiants que s’han inscrit al curs (lògicament, al principi 
està buida). La de la dreta presenta la llista d’usuaris del lloc i, a baix, una casella per 
poder cercar un estudiant pel nom. Enmig hi ha dos botons amb fletxes:  
 

         Permet inscriure un estudiant seleccionat de la llista d’usuaris  
        (finestra dreta) al curs (finestra esquerra). 
 

         Permet eliminar un estudiant seleccionat de la llista d’inscrits  
        (finestra esquerra) i tornar-lo a la llista general (finestra dreta). 
        Simplement sortint de la pantalla, es desen els canvis.  
 
Crear grups d’estudiants un curs  
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Si quan es va configurar el curs ja es posava que hi hauria molts estudiants i que 
convindria dividir el curs en grups, quan ja es tenen els estudiants inscrits, és el moment 
de fer grups, assignar-hi un professor/a, si cal, i inscriure-hi els estudiants. 
Des del menú d'administració del curs, clicar sobre Grups ( Imatge 9 ). 
Apareixerà la pantalla Grups que està dividida en tres finestretes:  

                                 
                                           Imatge 11 – Persones sense grup 
 
La finestreta de l’esquerra, amb la llista de persones del curs que encara no tenen un 
grup assignat. També hi apareixen llistats els professors que es destaquen amb el símbol 
# davant el nom.  
A la part inferior hi ha el botó  Afegeix la selecció al grup -> per assignar un grup a la 
persona seleccionada i un altre per veure’n el perfil.  

                                           
                                                        Imatge 12 - Grups 
La finestreta del centre mostra la llista de grups creats i, entre parèntesis, el nombre de 
persones que té cadascú (inclòs el professorat).  
Els botons de la part inferior permeten editar els paràmetres del curs (el nom, per 
exemple), suprimir grups o, escrivint un nom a la casella, crear-ne un de nou.  
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                                          Imatge 13 – Persones dins del grup 
La finestreta de la dreta mostra els participants del grup seleccionat a la finestreta del 
centre. Els noms precedits pel coixinet # distingeixen el professorat. 
Els botons inferiors poden oferir el perfil dels participants seleccionats o bé eliminar 
participants d'aquest grup.  
Simplement seleccionant membres i clicant sobre els botons, es pot anar omplint els 
grups amb les persones que es desitgin . I, simplement, sortint de la pantalla, es desen 
els canvis. 
La creació de grups visibles, on els participants poden veure el que fan la resta 
d’inscrits, pot servir per treballar les activitats en grups petits. 
 
9.25 Recursos en els cursos Moodle 
 
Moodle permet publicar materials que el professorat ha preparat específicament per als 
estudiants d’un curs amb el programa preferit:  
documents de text (amb MSWord, OOWriter, PDF, etc.), fulls de càlcul, imatges, sons, 
etc. Aquests materials es poden trobar dins el mateix curs, al directori de fitxers, o bé 
poden consistir en un enllaç a un altre lloc web. També es pot crear una pàgina de text o 
una pàgina web on reflectir els materials que voleu deixar a l’abast dels estudiants. 
Per penjar fitxers cal anar al menú administració del curs i clicar a l’enllaç Fitxers. 

                                             
                            Imatge 1 – Accés a Fitxers del curs 
 
Apareixerà la pantalla de llistat dels fitxers disponibles pel curs. 
 

 
Imatge 2 – Llistat de fitxers 
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Moodle dona la opció de crear carpetes per tenir organitzats els diferents documents que 
es volen tenir disponibles pel curs. Clicant al botó Crea una carpeta s’accedeix a la 
pantalla de creació de carpetes. 
 

 
Imatge 3 – Creació de carpetes 
 
S’ha d’escriure el nom que es vulgui donar i clicar a Crea. Si no es vol crear-la en 
l’arrel de la intranet ( /: ), cal llavors especificar la ruta abans d’escriure el nom. 
Una vegada creat la carpeta o carpetes i es vol afegir-hi fitxers, només cal accedir a la 
carpeta i clicar al botó Penja un fitxer.  
 

 
Imatge 4 – Carpeta del curs 
 

 
Imatge 5 – Explorador de Windows a l’hora d’afegir un document 
 
Apareixerà l’explorador de Windows des del qual busquem el fitxer, es selecciona i es 
clica a Abrir. 
Una vegada afegit la llista de fitxers dins de la carpeta s’actualitzarà amb el nou 
document penjat. 
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Imatge 6 – Llista de fitxers 
 
Opcions amb els fitxers i carpetes 
Amb els diferents recursos que es tenen disponibles dins d’un curs es tenen varies 
opcions a realitzar marcant primer el document o carpeta. 
 

 
Imatge 7 – Opcions dels recursos 
 
Es pot moure els documents a una altra carpeta, es poden suprimir i també la possibilitat 
de comprimir-los en format zip. 
El fet de poder crear carpetes garantitza una bona organització de recursos i el de poder 
comprimir-los en format zip la optimització d’espai en la intranet a l’hora de tenir els 
fitxers penjats. 
 
9.26 Còpies de seguretat dels cursos Moodle 
 
Les còpies de seguretat d’un curs s’han de fer periòdicament per mantenir segures les 
dades que conté. L’opció més recomanable és automatitzar aquesta tasca, és a dir, 
configurar el sistema perquè les faci d’una forma periòdica: cada nit, cada dos dies, 
només els caps de setmana, etc. 
Però, en ocasions es pot necessitar una còpia de seguretat que reflecteixi el contingut del 
curs en un moment precís  i no esperar que la faci el sistema.  
Per fer una còpia de seguretat manualment cal entrar al curs i clicar a l’enllaç Còpia de 
seguretat i s’obrirà una pàgina que permetrà personalitzar les opcions de la còpia de         
Seguretat. 
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Imatge 1 – Opcions a escollir per la còpia de seguretat 
 
Es poden triar quines activitats es volen incloure i si, a més, es vol tenir també les dades 
dels usuaris, és a dir, les feines que han anat fent els estudiants.   
És habitual incloure totes les activitats i totes les dades dels usuaris perquè, quan es 
restauri aquesta còpia de seguretat, obtenir un curs exactament igual al que es té ara. 
Aquesta opció és útil, doncs, per evitar perdre informació quan es fa qualsevol tasca de 
manteniment del servidor o del programari. 
A la part inferior de la pàgina, es pot triar si incloure els usuaris o no (recordar que els 
usuaris d’un curs són el professorat i els estudiants), els registres, els fitxers que els 
estudiants han deixat al curs i els fitxers del curs, és a dir, aquells que hi ha deixat el         
professorat.  
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Quan, finalment, s’hagi triat totes les opcions, continuar amb la còpia. Ara apareix una 
pàgina on el sistema  proposa un nom per al fitxer comprimit en format zip de la còpia 
de seguretat. Aquest nom consta de backup (que significa còpia de seguretat), un guió, 
el nom curt del curs, guió, la data (anymesdia) i un número de control. Es pot canviar  
aquest nom simplement sobreescrivint-lo però deixant l’extensió zip. 
 

                   
                  Imatge 2 – Dades de la còpia 
 
 
Sota aquesta finestreta, es troba informació de tot allò que inclourà el sistema en aquesta 
còpia de seguretat. Si s’està d’acord, prémer el botó per continuar.   
El servidor comença a treballar i  informa de les passes que va fent. El procés pot ser 
més o menys llarg depenent de la mida del curs, del nombre d’usuaris, del nombre de 
fitxers, etc. Val la pena, però, tenir paciència i esperar a veure el missatge on informa 
que tot ha anat bé. 
Continuar i observar que aquest fitxer amb la còpia de seguretat ara es troba dins la 
carpeta backupdata de Fitxers del curs.  
Aquesta còpia de seguretat es pot descarregar a l’ordinador per emmagatzemar-la 
simplement clicant sobre el nom i desant-la al disc dur. 
   
Per poca activitat que tingui el Moodle, val la pena programar còpies de seguretat 
diàries automàtiques. És una tasca que pot fer el servidor en hores de poca feina, per 
exemple, de matinada. 
Les còpies de seguretat manuals, però, són útils abans de fer canvis en un curs dels 
quals no estiguem segurs de les conseqüències. 
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Restaurar una còpia de seguretat 
La restauració d’un curs a partir de la còpia de seguretat crea una imatge absolutament 
fidel d’aquell mateix curs. Lògicament, i segons el que es va triar a l’hora de fer la còpia 
de seguretat, el curs restaurat contindrà les activitats, els usuaris, el fitxers dels 
estudiants i els del curs. 
La restauració és un procés senzill que, a més, permet crear un curs nou amb un altre 
nom però amb el mateix contingut, sobreescriure les dades d’un curs existent, o bé 
afegir-ne de noves.        
Per restaurar còpies cal entrar a la carpeta backupdata dins  Fitxers del curs del bloc 
Administració, o bé,  si es té el fitxer comprimit de la còpia de seguretat en una altra 
ubicació, clicar sobre Restaura del bloc Administració. 
 

                                                   
                                      Imatge 3 – Accés a Restaurar còpies 
 
 
Per qualsevol dels dos camins, s’accedeix a la carpeta backupdata on el sistema 
emmagatzema les còpies de seguretat. A la part dreta de la pantalla, seguint la línia on 
es troba el nom es veuen les diferents accions que es pot fer amb aquest fitxer. En 
particular, interessa l’opció Restaura. 
Clicar a sobre per iniciar el procés de restauració, que comença amb una pàgina 
informativa. Si s’està d’acord, només cal prémer el botó Sí per continuar. Aleshores, el 
sistema comença a preparar la restauració i informa de les passes que està fent. 
Un cop ho té tot preparat, demana què es vol fer del curs un cop el tingui restaurat. 
Es pot restaurar la còpia de seguretat a:  
    - un curs existent que primer suprimeix. Opció útil per restaurar un  
          curs que s’ha acabat a partir d’una plantilla sense dades  
          d’usuari/ària: s’obté un curs amb el mateix nom, totes les activitats  
          i els fitxers que hi ha posat el professorat, però sense usuaris ni  
          activitats fetes pels estudiants anteriors. 
    - un curs existent al qual se li afegeixen dades noves contingudes a la  
          còpia de seguretat. Útil quan s’importen activitats des d’un altre curs.  
    - un curs nou que anomenarà amb nom del curs_còpia1.  
        També es té l’oportunitat de decidir quines activitats es vol restaurar  
        i, si convé, desmarcar-ne algunes.  
Quan s’estigui del tot segur de les opcions triades, només cal que s’iniciï la restauració 
del curs. 
Ara el sistema comença la feina de creació del curs, activitats, fitxers, etc. En va 
informant a la pantalla, i el procés pot trigar més o menys atenent a la mida del curs. 
Quan acaba, n’informa amb un missatge. 
Després de prémer el botó Continua, s’anirà al curs acabat de restaurar per 
personalitzar-lo (canviar el nom, assignar  professorat nou, etc.).  
    
Restaurar un curs és una feina que cal fer cada principi de curs per tenir els cursos 
anteriors nets i preparats per tornar a ser cursats. 
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Capítol 10. Conclusions 
 
Un cop desenvolupada la intranet havent integrat mòduls, el Moodle i provar amb 
l’XAjax, exposem les conclusions i valoracions personals. 
 
10.1 Objectius Assolits 
 
Creiem que l’objectiu de crear una intranet personalitzada integrant varies tecnologies 
per una escola de primària l’hem assolit perfectament.  
 
A mesura del desenvolupament del projecte em estat veient altres tecnologies que 
podrien també servir i fer més òptima l’aplicació, però creiem que hem acabat realitzant 
una eina molt útil, intuïtiva i fàcil d’utilitzar, que es pot emprar en un futur per a nous 
projectes usant-la com a base. 
 
10.2 Valoracions personals 
 
El projecte ens ha estat molt profitós per obtenir nous coneixements sobre el 
funcionament de tecnologies CMS Portal com el Postnuke, CMS E-Learning com el 
Moodle, el llenguatge PHP, l’administració de base de dades amb Apache, veure el 
funcionament d’encriptació MD5 i de l’XAjax. A més de fer un estudi de les diferents 
tecnologies CMS i mètodes actuals per fer més òptim el llenguatge PHP i les intranets. 
 
Gràcies a l’estudi realitzat em pogut comprovar com les tecnologies OpenSource poden 
donar la solució a aquelles necessitats informàtiques que normalment sempre es 
busquen amb programes de llicència i que gràcies a la col·laboració i ajuda de persones 
desinteressades podem arribar a desenvolupar eines de futur. 
 
El fet de realitzar una eina de treball que després utilitzarà molta gent ens omple com a 
persones i informàtics, veient que allò que has acabat desenvolupant té una utilitat i un 
aprofitament pel tipus d’usuari amb el que em tractat. 
 
Resumint, considerem que ens ha estat satisfactori realitzar aquest projecte, arribant a 
aquells objectius marcats i obtenint coneixements nous que a la universitat no havíem 
assolit.  
 
10.3 Millores Futures 
 
Un projecte de futur podria ser la utilització d’altres CMS Portal que s’estan començant 
a extendre, com el Joomla, més fàcil d’administrar i utilitzar. També, agafant la intranet 
com a base podria ser la utilització de la tecnologia Ajax i el mètode d’encriptació 
SHA1 en tota la intranet, actualitzant també el Postnuke a la versió 0.8 que encara no és 
una versió estable, està en fase de proves i per aquest motiu no hem volgut incorporar-la 
en aquest projecte. 
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